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1 Innledning 

1.1 Kort beskrivelse av kommunen  

Nannestad kommune ligger på Øvre Romerike med et samlet areal på 341 km
2
 og 13.240 

innbyggere (per 01.01.2018) i hovedsak fordelt mellom tettstedene Nannestad, Maura, 

Åsgreina og Eltonåsen. 

Kommunen er som følge av arbeidsplassutviklingen på og rundt hovedflyplassen, inne i en 

periode med sterk befolkningsvekst. I 2017 økte folketallet med 4,6 % og var dermed den 

kommunen i landet med den største prosentuelle veksten. Denne veksten innebærer at 

Nannestad kommune må ha planavklarte områder for utbygging, og må kontinuerlig 

dimensjonere den sosiale og tekniske infrastrukturen i takt med innbyggernes behov og 

forventninger. 

Nannestad er en viktig landbrukskommune hvor store arealer skal sikres for framtidig 

matproduksjon (13 % av arealet). Dette innebærer et stort innslag av stedbunden næring, med 

tilhørende boliger, spredt over hele kommunen. Mer enn 11 % av befolkningen bor på 

landbrukseiendommer, noe som naturlig nok fører til en relativt høy bilavhengighet.  

Kommunen kjennetegnes ved store og sammenhengende natur- og jordbruksarealer og store 

naturområder i Romeriksåsen og i Nordåsen. Del av Hurdalsjøen ligger i nordøstre del av 

kommunen. Kommunen har også store arealer innenfor støysonen rundt hovedflyplassen.  

Dette betyr at rundt ¾ -deler av kommunens arealer er uaktuelle for etablering av 

boligområder, eller annen støyømfintlig virksomhet. 

Ivaretagelse av landbruket med kulturlandskap, dyrkamark og skogområder, er og vil være en 

viktig premiss for kommunens  arealdisponering.  Det samme gjelder de viktige natur- og 

friluftsområdene i Romeriksåsen, i Nordåsen, ved Hurdalsjøen og i ravinelandskapet.  

Dette kultur- og naturlandskapet er viktige elementer som gjør Nannestad attraktiv som 

bokommune.  

1.2 Kommuneplanens arealdel – grunnlaget for planen 

Kommuneplanens arealdel er basert på føringer som er beskrevet i vedtatt planstrategi, vedtatt 

planprogram og samfunnsdelen, som legges fram for sluttbehandling 14.08.2018.  

Plandokumentene er i utgangspunktet basert på nasjonale og regionale føringer, retningslinjer 

og planer, og ulike kommunedelplaner/temaplaner for ulike fagområder og temaer.  

Kommuneplanens arealdel har også gjennom tidligere rulleringer, vært utformet basert på de 

til enhver tid gjeldende overordnede føringer og retningslinjer. Spesielt nevnes det 

samfunnsoppdraget som både Nannestad og Ullensaker ble gitt etter vedtaket fattet av 

Stortinget i 1992, om utbygging av hovedflyplass på Gardermoen, og med klar anbefaling å 

legge til rette for befolkningsvekst og næringsutvikling i de to vertskommunene. 

I kommuneplanprosesser i etterkant ble «veikartet» for det framtidige Nannestad formet, med 

nye boligområder i Nannestad, Maura, Eltonåsen og Åsgreina. Viktige hensyn ved 

lokalisering av nye boligområder var flystøy, jordvern, naturområder, barns oppvekstmiljø og 

miljøvennlig transport (korte avstander til arbeidsplass-konsentrasjonene rundt flyplassen).  

De støyutsatte virksomhetene Løken skole og Holter barnehage ble også av den grunn, noen 

år seinere, relokalisert utenfor flystøysonene, på Eltonåsen. 

Nannestad har, selv 20 år etter åpning av den nye hovedflyplassen, behov for en fortsatt vekst 

i befolkning og arbeidsplasser for å sikre sitt kommunaløkonomiske handlingsrom.   
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De siste årenes befolkningsvekst og utbygging viser at den forventede utviklingen har blitt en 

realitet og den bekrefter også at vekst og utbygging er prosesser som strekker seg over lang 

tid, fra planlegging til realisering. Kommuneplanen er, både gjennom samfunnsdelen og 

arealdelen, og med de tidsperspektiver som der ligger til grunn, et viktig verktøy for 

langsiktig og forutsigbar planlegging.  

 

Nye overordnede føringer og retningslinjer for ønsket utvikling i regionen og landet som 

helhet har kommet til underveis, og hvor kommunen gjennom sine planrulleringer har forsøkt 

å tilrettelegge i størst mulig grad. Kommunens natur- og kulturgitte forhold tilsier imidlertid 

at nye føringer også i nødvendig grad må tilpasses eksisterende forhold, basert på tidligere 

vedtatte planer, og at endringer må skje i et langsiktig tidsperspektiv.  

Nannestad kommune anser å ha gjennomført og vil fortsatt gjennomføre en bevisst og 

målrettet planlegging, hvor alle de viktige fokusområdene blir samordnet og ivaretatt.  

 

Nannestad kommunes visjon er å være; Romerikes beste bokommune.  

2 Planprosessen 

Planstrategi for Nannestad kommune ble vedtatt av kommunestyret november 2016. 

Planprogram for rullering av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 02.05.2018 og 

samtidig ble forslag til kommuneplanens samfunnsdel lagt ut på høring, med høringsfrist 

15.06.2018. 

Oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel ble varslet medio april 2018, med frist for 

innspill 29.05.2018.   

Det ble ved varsling av arealdelen opplyst at kommunen i utgangspunktet har avsatt 

tilstrekkelig med arealer til bolig- og næringsutvikling i gjeldende arealdel. Det ville 

imidlertid være behov for å gjennomgå gjeldende strategier i forhold til nye forutsetninger for 

etablering av bolig og næring, samt mottak og mellomlagring av overskuddsmasser.  

Kommunen har mottatt en rekke innspill til både samfunnsdelen (i forbindelse med 

høring/offentlig ettersyn) og arealdelen (varsling oppstart) hvorav enkelte innspill/uttalelser til 

samfunnsdelen også omhandler forhold relatert til arealdelen. Innspill/uttalelser relatert til 

arealdelen gjennomgås og kommenteres enkeltvis i kap. 7, mens det også er gjort en 

grundigere gjennomgang og vurdering av konkrete arealinnspill i eget dokument.  

Innspill til samfunnsdelen er gjennomgått og vurdert, og behandles i forbindelse med 

sluttbehandling av denne i kommunestyret 14.08.2018. 

Deler av kommunens areal ligger innenfor markagrensen, og kommunen har derfor måttet 

søke Fylkesmannen om tillatelse til å starte rullering av kommuneplanens arealdel. Dette 

følger av markalovens § 6, første ledd. Fylkesmannen ga slik tillatelse ved brev dat. 

16.05.2018.  Som følge av dette må planen også sendes Klima- og miljødepartementet til 

stadfesting, etter kommunens sluttbehandling og vedtak.   

Planarbeidet er varslet på ordinær måte og det er avholdt åpent informasjonsmøte for 

kommuneplanarbeidet samlet sett. Kommuneplanutvalget som består av ordfører, 

varaordfører og leder for de enkelte partigruppene, har vært styringsgruppe for arbeidet og har 

fulgt prosessen tett, med jevnlige møter.  
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3 Overordnede føringer 

3.1 Statlige og regionale føringer 

Under oppsummeres kort de mest sentrale overordnede føringene for kommunens 

planlegging. Disse legges til grunn for kommunens samlede planlegging, og ivaretas og 

avveies i de ulike planprosesser som mer eller mindre kontinuerlig pågår.  

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.2015; 

Her beskrives de mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at 

fylkeskommuner og kommuner legger særlig vekt på i sin planlegging. 

  

 Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2018, dat. 01.03.2018 ; 

Slikt forventningsbrev sendes kommunene hvert år. Her beskrives og presiseres hva 

som fra regjeringens politikk og nasjonale føringer for kommunal politikk, er viktige 

prioriteringer i Oslo og Akershus. Det omfatter kommunal planlegging i et bredt 

perspektiv, både samfunnsplanlegging og arealplanlegging.   

Forventningsbrevet omhandler temaene:  

- klimagassutslipp og areal- og transportplanlegging 

- tilpasninger til endret klima 

- samfunnssikkerhet 

- jordvern og økt matproduksjon 

- naturmangfold og betydningen av sammenhengende blå/grønn struktur 

- vannforvaltning 

- masseforvaltning 

- boligsosiale hensyn 

- folkehelse, helse- og omsorg i planarbeidet 

- barnekonvensjonen – barns rettigheter på alle plan i kommunen 

- 0-24 samarbeidet  

- kommunestruktur  

 

Det forutsettes at kommunen som planmyndighet har ansvar for å vedta samfunns- og 

arealplaner i henhold til plan- og bygningsloven, og at planene kommunen vedtar er 

innenfor rammene av gjeldende nasjonal politikk.   

I eget vedlegg til forventningsbrevet listes det opp over 80 ulike overordnede føringer 

(lover, forskrifter, strategier, veiledere) for kommunal planlegging innenfor 

Fylkesmannens ansvarsområde. 

 

 Nasjonal jordvernstrategi  (2015); 

Beskrivelse av tiltak for å styrke jordvernet, redusere omdisponering/nedbygging av 

dyrka og dyrkbar jord, med mål om økt matproduksjon. 

 

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015; 

Planperioden går fram mot 2030, med perspektiv mot 2050.  

Den beskriver som hovedmål at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og 

bærekraftig region i Europa. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på 

prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordna grønnstruktur. 

Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, 

til resten av landet og utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, 

med tilgjengelighet for alle med lavest mulig behov for biltransport. 
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Videre beskrives overordnede strategier for å nå disse målene, samt spesifikke strategier ift. 

areal og transport. For å nevne noen:  

- Regionale byer og arbeidsplasskonsentrasjoner skal styrkes 

- Prioritere utvikling av noen lokale byer og tettsteder 

- Opprettholde gode og stabile bomiljø utenfor de prioriterte vekstområdene 

- Konsentrere hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser til prioriterte  

  vekstområder – og med bykvalitet – og hvor vekst bør gå foran vern 

- Utenfor prioriterte vekstområder bør vern gå foran vekst 

- Lokalisering av arbeidsplasser etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted 

- Utvikle et helhetlig transportsystem som bygger opp om regional struktur 

- Utvikle transportløsninger som bidrar til gange og sykling, enkle kollektivreiser 

- Utnytte eksisterende og planlagt transportinfrastruktur. 

 

Med bakgrunn i disse strategiene er det nedfelt 19 retningslinjer med hensikt å gi en ledesnor 

for arealplanlegging og byggesaksbehandling i den enkelte kommune.  

3.2 Kommunale føringer - fokusområder 

Gjennom samfunnsdelen beskrives følgende 6 fokusområder:  

1  Folkehelse – forebygging og tjenester 

2  Oppvekst 

3  Befolkningsvekst og samfunnsutvikling 

4  Miljø – Energi – Natur  

5  Regional samhandling og muligheter 

6  Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi.  

Innenfor hvert av fokusområdene beskrives egne mål og strategier for måloppnåelse.  

Flere av fokusområdene og strategiene har vesentlig betydning for hvordan kommuneplanens 

arealdel utformes og tilrettelegger for ønsket utvikling.  

I samfunnsdelen – del 3, omtales også de enkelte kommunedelplaner/temaplaner som er 

vedtatt, eller som er under forberedelse, og som videre også legger føringer for utforming av 

arealdelen.   
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4 Befolkningsvekst og utbyggingsstrategi  

Fra Samfunnsdelen – del 2, gjengis følgende, og som også gir føringer for arealdelen:  

4.1 Nannestads fortrinn som bokommune 

For å tiltrekke seg nye innbyggere, vil kommunen vektlegge, videreutvikle og markedsføre 

disse kvalitetene: 

 Nærhet til et variert tilbud av arbeidsplasser. 

 Nye boligbygging lokalisert utenfor flystøysonene. 

 Korte avstander fra boligområder til barnehage og barneskole. 

 Tilgang til natur fra alle boligområder. 

 Et variert boligtilbud – til en overkommelig pris - for ulike familietyper og aldersklasser. 

4.2 Strategi for framtidig boligbygging 

Regional plan for areal og transport legger føringer for framtidig tettstedsutvikling og 

boligbygging i kommunen og Fylkesmannen påpeker følgende i sin uttalelse:  

I hovedsak må kommunens utbyggingsmønster styres mot fortetting/transformasjon og 

vekst i prioriterte sentrumsområder og kollektivknutepunkt. Kommunens planer skal 

hindre spredning av bebyggelsesstrukturen, for å bygge opp om økt bruk av gange og 

sykkel og god kollektivdekning samt redusert transportbehov med privatbil. Gjennom aktiv 

bruk av styringsprinsippene i regional plan kan kompakte tettsteder med korte avstander 

og gode servicefunksjoner utvikles. Føringene skal bidra til effektiv arealbruk slik at 

viktige grønnstrukturer, jordbruksområder og naturverdier kan bevares og bidra til å 

redusere utslipp av klimagasser. Kommunen skal også vurdere om det er byggeområder i 

kommuneplanen som ikke er i samsvar med RP-ATP (R5). Se også innspill under avsnittet 

om jordvern. 

Kommunen må redegjøre for hvordan vekstfordelingsmålet i RP-ATP skal nås i arbeidet 

med kommuneplanen og øvrige arealplaner. I RP-ATP er Teigebyen/Nannestad sentrum 

et prioritert lokalt tettsted, og minst 80 % av boligveksten i kommunen skal skje i dette 

området. De resterende 20 % skal utbygges innenfor eksisterende tettsteder og begrenses 

til det som er nødvendig for å sikre gode og stabile bomiljø (R4). Slik vi ser det har 

kommunen mer enn tilstrekkelig med utbyggingsområder for boliger i dag og mange 

områder satt av til næring. Vi forventer derfor at kommunen er forsiktig med å legge ut 

nye utbyggingsområder. 

 

Nannestad kommune vil tilpasse seg den regionale planen for areal og transport, men må 

samtidig ta hensyn til lokale forhold og markedets vurderinger. 

En dramatisk endring av utbyggingsmønsteret hvor Nannestad sentrum de nærmeste årene får 

80 % av ny boligbygging er ikke et realistisk eller ønsket scenario. En mer realistisk og ønsket 

utvikling er at Nannestad sentrum, sammen med Maura, får en slik andel av boligbyggingen. 

Nannestad kommune vil sikre et variert boligtilbud for familier med ulike behov og 

betalingsevne. Nye boliger må utformes slik at kravene til universell utforming og 

livsløpsstandard blir ivaretatt. 

 Nannestad kommune vil legge til rette for at de familier som ønsker å bosette seg i 

kommunen skal få en mulighet til å realisere sine planer. Kommunen vil derfor legge til 
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rette for planreserver i de 4 tettstedene som er tilpasset den etablerte og ønskede sosiale 

infrastruktur. 

 Nannestad kommune vil legge til rette for at Nannestad sentrum skal få en slik vekst som 

styrker tettstedets rolle som kommunesenter og attraktiv lokasjon for etablering av handel 

og service. 

 Nannestad kommune vil ikke legge ut nye utbyggingsområder i gul støysone (iht. nytt 

offisielt støysonekart) 

 Nannestad kommune vil, for å dra nytte av våre investeringer, legge til rette for at den 

sosiale og tekniske infrastrukturen i våre øvrige tettsteder får en jevn og bærekraftig 

utnyttelsesgrad. 

 Nye boliger skal lokaliseres slik at det er gode muligheter for at elevene ved kommunens 

barneskoler har en trygg skolevei som legger til rette for å gå eller sykle til skolen. 

 Bortsett fra områder tett på Nannestad sentrum, skal dyrket jord sikres mot ny 

boligbygging. 

 Områder for langsiktig boligbygging avgrenses og kartfestes av en «grønn grense» rundt 

kommunens 4 tettsteder. 

4.3 Befolkningsvekst 

SSBs befolkningsframskriving fra 2018 viser forventet utvikling i Nannestad i perioden fram 

mot 2040. Prognosen indikerer at Nannestads befolkning vil øke med fra ca. 4.100 (MMMM) 

til ca. 5.200 (HHMH) innbyggere i perioden mot 2040. Dette tilsvarer en prosentuell vekst på 

mellom 31-40 %.  Slikk grafen viser tilsier dette 17 500 innbyggere i 2035.  

Den framtidige befolkningsveksten er imidlertid helt avhengig av to faktorer: 

 Fortsatt vekst i flyplassrelaterte næringer på og rundt OSL. 

 Fortsatt stor etterspørsel etter boliger, særlig for barnefamilier, i hele Oslo-regionen. 
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4.4 Lokalisering av framtidig boligutbygging 

Kommunen kan gjennom kommuneplanens arealdel avsette områder til framtidig 

boligbygging, men det er grunneiere og utbyggere som bestemmer hvor den faktiske 

boligbygging vil skje, ut fra sine markedsmessige vurderinger. 

Kommuneplanen 2013-2029 la føringer for en slik fordeling mellom våre tettsteder: 

 Nannestad sentrum: 40 % 

 Maura: 20 % 

 Eltonåsen: 20 % 

 Kringler-Slattum: 20 % 

Det ble i perioden 2014-2016 gitt igangsettingstillatelse for 678 nye boliger fordelt slik 

mellom kommunens tettsteder: 

 Nannestad sentrum: 22 % 

 Maura: 45 % 

 Eltonåsen: 20 % 

 Kringler-Slattum: 13 % 

I kommuneplanen var det avsatt tilstrekkelige arealer til boligbygging i alle tettsteder, men 

markedet vurderte Maura som det mest attraktive området. I Nannestad sentrum utgjør 

leilighetsbygg hovedtyngden av de nye boligprosjektene, mens eneboliger dominerer 

utbyggingen i Holter og Åsgreina. I Maura er det en større variasjon i boligtypene som er 

bygd de senere årene.  

Den regionale planen for areal og transport inneholder føringer for at 80 % av framtidig 

boligbygging skal skje innenfor en radius på 1 km fra Nannestad sentrum. 

Planen gir likevel åpning for en viss boligbygging i de øvrige tettsteder: «Mindre tettsteder 

med stabile og gode nærmiljø er en positiv ressurs for regionen. Det gir de som ønsker det 

muligheten til å velge en annen type bomiljø enn det de prioriterte vekstområdene kan tilby. 

Nærservice, turisme, landbruks- og andre stedsrelaterte næringer tilfører også de mindre 

tettstedene viktige samlingspunkt og arbeidsplasser. 

Det kan en del steder være ønskelig å legge til rette for noe utbygging for å utnytte 

eksisterende sosial og teknisk infrastruktur eller for å unngå lokal befolkningsnedgang. 

Planen åpner for noe slik vedlikeholdsvekst utenfor prioriterte vekstområder.» 

(Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus side 23) 
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4.5 Boligbehov og arealreserver 

Ved beregning av boligbehovet legger Nannestad kommune både SSBs befolkningsprognoser 

og egne erfaringer til grunn.  

 

Basert på befolkningsveksten de siste 10 år, vil det være realistisk å legge en årlig vekstrate på 

2 % til grunn ved beregning av boligbehovet. Dersom trenden de siste 5 år videreføres, 

innebærer det en årlig vekstrate rundt 3 %.  

SSBs prognoser fra juni 2018 indikerer en slik befolkningsvekst med tilhørende boligbehov 

mot 2035: 

 

En samlet vurdering av tilgjengelige befolkningsprognoser indikerer at Nannestad kommune, 

særlig de nærmeste årene, må legge til rette for en årlig boligbygging på ca.140 enheter per år. 

Dette tilsvarer et samlet boligbehov på 2.000 til 2.500 enheter. Etterspørselen i markedet og 

utbyggernes gjennomføring av prosjektene indikerer at det fortsatt vil være store endringer i 

boligbyggingen fra år til år. Kommunen anser ikke et rigid utbyggingsprogram å være et 

tjenlig virkemiddel for å styre de enkelte aktører. 
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Interessen for Nannestad som bokommune har ført til at utbyggere har lagt ned et omfattende 

arbeid med store kostnader for å regulere framtidige boligområder i kommunen. Det er derfor 

samlet sett et potensial for å bygge ut mer enn 3.600 boliger i henhold til vedtatte 

reguleringsplaner. Hvilke prosjekter som blir realisert de kommende årene, avhenger av 

etterspørselen i markedet og utbyggernes gjennomføringsevne, samt eventuelle rekkefølge-

bestemmelser i planbestemmelsene for den enkelte reguleringsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det samlede boligbehovet på 2.000 - 2.500 enheter, forutsettes i henhold til den regionale 

planen for areal og transport, å bli bygget i og rundt Nannestad sentrum (ca. 2.000 boliger). 

Arealbehovet til disse boligene utgjør ca. 86 % av det regulerte arealet til formålet. 

Arealbehovet for de øvrige 20 % av det samlede boligbehovet utgjør ca. 39 % av det regulerte 

arealet i disse 3 tettstedene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusjonen blir at det er regulert og avsatt tilstrekkelig med arealer til boligformål i 

Nannestad kommune til å dekke forventet boligbygging i perioden fram mot 2035. 
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4.5 Behov for næringsarealer – muligheter knyttet til OSL og E16 

Nannestad opplever som en av vertskommunene for flyplassen, økt interesse fra næringslivet 

om etablering i flyplassens nærområde. I tillegg erfarer kommunen at arealkrevende 

virksomheter i og rundt Oslo blir tvunget ut mot mindre sentrale tomter som følge av den 

fortettingen som nå skjer i hovedstaden. 

Nannestad kommune har fra tidligere lagt til rette for etablering for logistikkavhengige 

bedrifter langs E16, og vil opprettholde de næringsarealer som er avsatt og regulert til 

formålet. 

Området vest for flyplassen er etter tidligere innspill fra OSL, avsatt til framtidig lufthavn-

formål. Kommunen har mottatt flere henvendelser fra private aktører, og fra OSL/Avinor om 

å legge deler av dette strategisk viktige området ut til næring. Kommunen anser at området 

har muligheter for også private aktører innenfor gjeldende arealformål og anbefaler å 

opprettholde dette. I arbeidet med kommuneplanens arealdel forutsettes det at Avinor 

stadfester sitt behov for dette arealet. Dersom dette ikke skjer, bør deler av arealet eventuelt 

legges ut til næring.  

Moreppen med Gardermoen Vest næringspark er under sterk utvikling med aktører som 

finner at denne lokaliseringen er optimal ved en samlet vurdering av etableringskostnader, 

nærhet til vegsystemer og flyplass, samt rekruttering av ansatte. 

Nannestad kommune legger for øvrig til rette for publikumsrettet næring og servicetilbud i 

reguleringsplaner for sentrumsområder i kommunen. Det er særlig fokus på dette i Nannestad 

sentrum som prioritert tettsted.  

5 Temaer vurdert spesielt i arealdelen - oppfølging og tilpasning 

5.1 Regional plan for areal og transport – føringer for kommunens  
tettstedsutvikling 

 

Bosetting og tettstedsutvikling i Nannestad i et kortfattet historisk perspektiv 

Bosettingsmønsteret i Nannestad har mye av sin opprinnelse i kommunens fortid som 

landbrukskommune. De lavereliggende og østligste delene av kommunen, mot Leira og 

Hurdalssjøen, består av verdifull landbruksjord som ble dyrket opp og hvor ravinedalene ble 

benyttet til beitemark. Gårdene ligger delvis spredt i ravinelandskapet og ellers langs åskanten 

både mot vest og nord, hvor det i åsområdene også var verdifulle veide- og beitemarker. 

Bosettingen videre skjedde også mye langs åskanten, og bevisst utenfor de mest verdifulle 

landbruksarealene. Etter hvert skjedde en viss utvikling i tilknytning til hovedkirka i 

hovedsognet Nannestad, hvor prest og lensmann var lokalisert og hvor det etter hvert også 

kom butikker. De øvrige grendene og etter hvert tettstedene som vokste fram i Maura, 

Steinsgård, Åsgreina og Holter med flere, hadde også sine lokale grendeskoler og enkelte 

hadde butikk, samt kirker i Holter, Maura (Bjørke) og Stensgård.  

Dette er kort fortalt bakgrunnen for den bosettingsstrukturen kommunen har i dag og som 

gjennom planlagt utvikling de siste 50-60 årene, fra generalplanene på 1960-tallet og i seinere 

kommuneplaner, har blitt utviklet til dagens tettstedsstruktur, med Nannestad som 

kommunesenter og Maura, Åsgreina og Eltonåsen som tettsteder med egne skoler, barnehager 

og servicetilbud i øvrige deler av kommunen.  Det er i den sammenheng viktig å minne om at 

Eltonåsen, pga. flystøy fra hovedflyplassen, og etter anmodning fra myndighetene, ble etablert 

som nytt tettsted sør i kommunen, til erstatning for det gamle tettstedet Løken i Holter.  
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Dette er en tettstedsstruktur kommunen ønsker å opprettholde, og som de bevisst har styrt mot 

i årene med vekst og utvikling, etter etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen.   

Det er gjennom etablering av infrastruktur innenfor hvert av tettstedene gjort store 

investeringer, som krever en fortsatt vekst og utbygging. Utfordringen framover vil være å 

styre denne utviklingen langsiktig mot et mer konsentrert utbyggingsmønster, med fokus på 

effektive transportveger og tilrettelegging for gange og sykkel, både i tilknytning til skoler, 

sentrum og arbeidsplasslokaliseringer.  Det legges også vekt på å kunne gi et variert 

boligtilbud i tettstedene, med fokus på lett tilgang til servicetilbud, sentrumsfunksjoner og 

grønnstruktur/ friluftsområder, som viktige miljø- og trivselselementer.  Jordvern har også 

fokus i denne sammenheng.  

Nannestad sentrum skal styrkes som prioritert tettsted i kommunen. Dette er noe kommunen 

har fokus og prioritet på, slik det framgår både av samfunnsdelen og foreliggende forslag til 

arealdel. Kommunen ser ikke realisme i en brå endring hvor 80 % av kommunens bolig-

utbygging skal skje i og i tilknytning til Nannestad sentrum. Utviklingen vil imidlertid dreies 

langsiktig mot en slik utvikling, med styrking av Nannestad sentrum som prioritert tettsted.  

Dette har vært kommunens fokus gjennom flere år, og er bakgrunnen bl.a. for det mangeårige 

arbeidet som har foregått med utarbeidelse av en områdeplan for Nannestad sentrum, hvor det 

bevisst tilrettelegges både for næringsutvikling, mer konsentrert boligutbygging og kommunal 

tjenesteyting.  Denne områdeplanen forberedes for sluttbehandling høsten 2018 og vil bli et 

viktig redskap for den ønskede utviklingen i Nannestad sentrum. For øvrig tilrettelegges det 

for en betydelig boligbygging ved utbygging av de nye større boligområdene Engelsrudhagen 

og Bjørkeåsen, samt noe forventet fortetting innenfor de eldre boligområdene på Prestmosen 

og Preståsen.  

Kommunen har ellers, gjennom mange år, vært bevisst på styrking av sentrum ved bl.a. å 

beholde kommunens ene ungdomsskole i sentrum. Her ligger også idrettshall, kommunens 

eneste bo- og omsorgssenter, samt videregående skole. Preståsen skole tilrettelegges for 

ytterligere kapasitetsutvidelse med tanke på den utviklingen som vil komme.   

Maura har vært og er et attraktivt sted for bosetting og utbygging.  Mange av de nye 

innbyggerne i kommunen er bosatt her og har sitt arbeidssted på og rundt hovedflyplassen på 

Gardermoen.  Maura ligger langs samme kollektivakse som Nannestad sentrum, og har de 

siste årene fått et bedret busstilbud mot Gardermoen/Oslo og til Jessheim.  Maura har per i 

dag kommunens største barneskole, fire barnehager, lege- og tannlegekontor og ulike andre 

servicetilbud i sentrum.  

Det er allerede regulert områder for betydelig mer utbygging, spesielt leiligheter innenfor 

sentrumsområdet. Dette tilsier at Maura fortsatt vil utvikles som tettsted, men hvor det nå vil 

legges vekt på å konsolidere utviklingen/utbyggingen innenfor de allerede regulerte og avsatte 

utbyggingsområdene. Det tas sikte på at tettstedet slik kan utvikles videre på en god og 

hensiktsmessig måte, og vil etter hvert framstå som et konsentrert og velfungerende tettsted.  

Blant annet viser forslag Jf. kap. 6  hvor dette er beskrevet nærmere for det enkelte tettstedet.  

Åsgreina har vært og er et svært attraktivt tettsted, med utbygging av nye boligområder i 

gangavstand til skole og barnehage. Barneskolen her har bra kapasitet og kommunen bygger 

nå en ny og større barnehage innenfor boligområdet Ramstadåsen.  Etablert infrastruktur 

tilsier at området har potensial for mer utbygging og kommunen anser det som viktig og riktig 

at boligområdet B30, som er under regulering, kan planlegges videre og utvikles som 

boligområde.  Ut over dette anses det ikke behov for flere nye utbyggingsområder i Åsgreina i 

overskuelig framtid.  

Eltonåsen er også et vel etablert tettsted. Boligutbyggingen i området startet opp på 1980-

tallet og ble etter lokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen, besluttet å skulle være 

det nye tettstedet i søndre del av kommunen. Det ble gjort betydelige investeringer fra 
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kommunens side i både relokalisering av skole, barnehage og øvrig nødvendig infrastruktur.  

Det er i tillegg til kommunens barnehage også en privat barnehage, samt to dagligvare-

forretninger i tettstedet.   

Eltonåsen er attraktiv for mange som har sin arbeidsreise sørover mot Skedsmo og Oslo-

området og området har relativt god kollektivdekning både sørover og mot Gardermoen. 

Det er i gjeldende kommuneplan avsatt store utbyggingsområder i tilknytning til Eltonåsen, 

som ikke anses realistiske for gjennomføring ift. framtidig boligbehov, og noen av disse 

foreslås derfor tatt ut.   

5.2 Arealbehov til bolig og næring i kommuneplanperioden 

Som det framgår av befolkningsprognosene og beregnet, forventet boligbehov framover, vil 

kommunen ikke ha behov for å legge inn nye boligområder ved denne rulleringen av 

kommuneplanen. Kommunen vil dekke tilstrekkelig boligbehov framover, innenfor de 

områder som allerede er regulert. Det må imidlertid beregnes en viss utbyggingsreserve, og 

innenfor enkelte av tettstedene foreslås det derfor beholdt noen uregulerte områder, som 

tidligere allerede er avsatt.  Det er med bakgrunn i gjeldende kommuneplan igangsatt 

reguleringsplanarbeid på enkelte av disse områdene, og disse må, ut fra den forutsigbarhet 

som måtte kunne forventes ift. en vedtatt arealplan, også kunne ferdigstilles med tanke på 

utbygging.   

Det er regulert og avsatt betydelige arealer også for næringsutvikling i kommunen. Disse 

næringsarealene opprettholdes og foreslås ved denne rulleringen utvidet kun i begrenset grad. 

Dette gjelder spesielt områdene nord-vest for flyplassen – i Moreppen/Grasmogrenda, hvor 

det foreslås noe utvidelse for å få en hensiktsmessig arrondering av områdene.   

Flere av næringsområdene er i tidlig fase i forhold til utbygging/etablering og med foreløpig 

begrenset aktivitet. Det anses derfor å være regulert tomtereserver for lang tid framover, og 

ikke behov for ytterligere utvidelser ved denne rulleringen.   

Det ble ved kommunestyrets behandling av planforslaget 14.08.2018, vedtatt å ta inn ett nytt 

boligområde i Maura (Myrhaugmarka- ca.125 daa)), endre østre del av Hol næringspark i 

Maura fra næringsformål til boligformål (ca. 30 daa.), og ett nytt boligområde i Nannestad 

sentrum (utvide B18 – ca 28 daa.)  

Hva angår næringsområder ble det vedtatt å utvide området N5 i Moreppen (ca.660 daa ). 

Det ble også vedtatt å ta inn  ett mindre område for fritidsbebyggelse i Sandsnes (5 tomter). 

Områdene er innarbeidet i det reviderte planforslaget. 

5.3 Grønn grense rundt tettstedene - langsiktige utbyggingsgrenser 

Kommunen innarbeidet allerede ved kommuneplanrulleringen i 2010, en grønn strek rundt 

alle tettstedene. Dette med hensikt å minimere inngrep i jordressurser, kulturlandskap og 

øvrig grønnstruktur, samt å vise en langsiktig utbyggingsgrense.  Grønn strek er ikke juridisk 

bindende, men skal vise en framtidig utviklingsretning for tettstedene på kommuneplannivå i 

et 50-årsperspektiv.  Det ble også tatt utgangspunkt i hvilke områder som var aktuelle for 

utbygging innenfor en radius på 1km fra barneskolene.  

Regional plan for areal og transport har en egen retningslinje – R8 -  hvor det forventes at det 

i kommuneplanens arealdel defineres en langsiktig grønn grense fortrinnsvis for prioriterte 

vekstområder. Dette vil ut fra planens definisjon tilsi Nannestad sentrum/tettsted.  Kommunen 

ønsker imidlertid å opprettholde grønn strek/grense rundt alle tettstedene, for å synliggjøre en 

bevisst holdning til en mer langsiktig utvikling innenfor det enkelte tettstedet.  

Det foreslås imidlertid visse endringer av grønn grense rundt flere av tettstedene. Dette bl.a. 

med bakgrunn i vurderinger av beregnet utbygging, avstand til skoler og sentrumsfunksjoner, 
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fokus på bevaring av dyrka og dyrkbar mark og tilgang til nærfriluftsområder.  

 

Det vises til plankartet og nærmere beskrivelse av det enkelte tettstedet i kap. 6.  

5.4 Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi – jordvern og økt matproduksjon 

Nasjonale føringer for jordvern er lagt til grunn for vurdering av nye utbyggingsområder, og 

for eventuelle justeringer av grønn strek/grense. 

Enkelte utbyggingsområder foreslås tatt ut, vurdert med bakgrunn i framtidig boligbehov, 

men også etter vurdering av matjordkvalitet og for bevaring av dyrka og dyrkbar jord.  

Grønn grense/strek er også endret med bakgrunn i tilsvarende vurderinger.  

 

Med bakgrunn i de grep som gjort i foreliggende arealplanforslag, er det samlet sett for hele 

kommunen, med tettsteder og områder for næringsutvikling (Moreppen/ Gardermoen vest) 

frigjort ca. 1000 daa dyrkbar og dyrkbar mark, sett i forhold til gjeldende kommuneplan. 

(Oppdatert ift. kommunestyrets behandling – nye områder 14.08.2018.) 

 

Nærmere beskrivelse framgår under beskrivelse av det enkelte tettstedet – kap. 6. 

 

5.5 Flystøysoner, andre støysoner og avvikssoner 

Nannestad kommune har at hovedflyplassen ble lokalisert til Gardermoen, tatt aktive grep for å 

sikre befolkningen mot flystøy ved å legge boligområder og annen støyømfintlig virksomhet 

utenfor OSLs/Avinors offisielle støysoner. Støyømfintlig bebyggelse som boliger, skoler og 

barnehager skal ikke etableres i rød sone. Det er OSLs ansvar å sikre at flyene blir dirigert i 

samsvar med støykartet.  

Gjennom denne aktive politikken for å sikre innbyggerne mot flystøy, har kommunen 

forventninger om at OSL/Avinor opptrer forutsigbart ved økt antall flybevegelser fra sine 

rullebaner og «spiller på lag» med Nannestad kommune når det gjelder å sikre etablerte og 

nye boligområder mot flystøy.  

Avinor er pålagt å utarbeide nye støysonekart hvert 5. år. Utbredelsen av støysonene avhenger 

av antall flybevegelser, støynivå på flyene, trasévalg med videre. Siste oppdaterte 

støysonekart fra Avinor viser at deler av Preståsen og Engelsrudhagen berøres av gul 

støysone. Det samme gjelder utbyggingsområder i de sørlige deler av Åsgreina - 

Ramstadåsen.   

På grunn av de vesentlige endringene i flystøysonene og med betydelige konsekvenser for 

planlagte og igangsatt utbyggingsområder, har kommunen bedt OSL/Avinor om en nærmere 

spesifisering og kvalitetssikring av de siste offisielle flystøysonene. Utvidelsen av gul 

støysone mot Nannestad sentrum har blant annet sammenheng med traséer for 

helikoptertrafikk, noe som trolig ikke lenger er relevant.  

Kommunen har foreløpig ikke mottatt respons på sin henvendelse og må inntil videre – i 

høringsdokumentet legge de per nå, offisielle flystøysonene til grunn for sin arealplanlegging.  

Det forventes en nærmere avklaring ifm. høringen av planforslaget.  

Utbyggingsområder og andre områder som på grunn av endrede støyforhold blir liggende inn 

under støysoner, blir foreløpig ikke synliggjort på kartet. Det er i planbestemmelsene 

innarbeidet krav om at retningslinje T1442 – behandling av støy i arealplanlegging, legges til 

grunn ved planlegging og utbygging.  Det samme gjøres for støysoner ift. veger.  
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Det er også tatt inn en bestemmelse om at boligutbygging innenfor regulerte områder som 

etter nye offisielle støysonekart er havnet inn under gul flystøysone, fortsatt skal kunne skje 

som forutsatt iht. vedtatt plan.    

 

5.6 Klimatilpasning – overvannshåndtering 

Kommunen har gjennom sin planlegging økt fokus på dette temaet.  Som ledd i oppfølgingen 

av hovedplan for vann og avløp er det utarbeidet en overvannsstrategi som skal veilede 

planleggere og utbyggere i utviklings- og byggeprosjekter, og som er et viktig verktøy for 

kommunens administrasjon i sin veiledning og saksbehandling. 

Overvannsstrategien har følgende mål: 

 Redusere risiko for vannrelaterte naturskader 

 Redusere belastningen på sentralrenseanlegget på Gardermoen 

 Rense forurenset overvann før det føres til vassdrag 

 Utnytte overvann som ressurs og styrke biologisk mangfold i sentrumsområder, 

bekker og vassdrag 

 Redusere risikoen for ras utløst av store nedbørsmengder/flom 

Det er i strategien utarbeidet aktsomhetskart for alle de fire tettstedene.  

Det foreslås lite endringer i arealdelen ved denne rulleringen, ut over at områder i hovedsak 

tas ut og grønn grense justeres. Det utarbeides derfor ikke egen ROS-analyse i tilknytning til 

arealdelen spesifikt nå, men henvises til ROS-analyse utarbeidet ved forrige rullering. 

For øvrig forutsettes klimatilpassing å være tema ved utarbeidelse av mer detaljerte ROS-

analyser ifm. utarbeidelse av nye reguleringsplaner.  

5.7 Massehåndtering 

Regional plan for massehåndtering er lagt til grunn for de vurderinger som er gjort omkring 

ressurstilgang og ev. områder for massedeponering.  

Kommunen anser gjennom allerede regulerte områder, å ha dekket behovet for masser i lang 

tid framover. Dette gjelder områder både for uttak av grus og av stein. Det er i disse områdene 

også delvis regulert for mottak av masser.  

For å redusere transportbehovet er det viktig å etablere mottak og ev. mellomlager i nærheten 

av sentrale utbyggingsområder. Hensynet til miljø, jordvern, samfunnssikkerhet og lokal-

samfunn må ivaretas ved lokalisering av slike områder.   

Det er på denne bakgrunn, etter innspill, foreslått etablert et nytt område for massemottak ved 

Engelstadkorset – fv. 120, sentralt mellom Nannestad sentrum, Åsgreina og Gardermo-

området.  Dette prosjektet vil også være viktig for rassikring/ stabilisering av fv.120. 

5.8 Viktige naturverdier - friluftsområder 

Det er under utarbeidelse en kommunedelplan for naturmangfold. De registreringer og 

vurderinger som så langt er tilgjengelig, er ivaretatt i kommuneplanens arealdel, også 

gjennom egne krav/føringer i planbestemmelsene.  

Det er også gjennomført en kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen, som 

ligger til grunn for vurderinger av utbyggingsområder og ev. endringer av grønn grense.  

Flere av de kartlagte områdene er ivaretatt også ved tidligere rulleringer av arealdelen og som 

nå videreføres. 
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Skiløyper, slik de er vist i gjeldende kommuneplan er foreslått tatt ut av arealplankartet, da de 

ikke er korrekte ift. traséer, som kan variere fra år til år. Dette ivaretas på andre måter.   

 

5.9 Boligbebyggelse utenfor tettstedsområdene – spredt boligbygging 

Det er i gjeldene arealdel til kommuneplanen avsatt flere områder med arealformål –

«nåværende boligbebyggelse», og med bestemmelser om hva som kan tillates og ikke tillates 

innenfor disse områdene. Ved ev. utbygging stilles det krav om reguleringsplan, men da med 

rekkefølgekrav om at det skal være framlagt vann- og avløpsnett, etablert atkomst og etablert 

gangveg/fortau fram til skole, ev. fram til nærmeste bussholdeplass, dersom avstand til skole 

er over 4 km. Fradeling av inntil 1 boligtomt ville være mulig uten krav om regulering, men 

med samme krav ift. infrastruktur.  

Med bakgrunn i nye overordnede føringer gjennom bl.a. regional plan for areal og transport 

og nasjonal jordvernstrategi, foreslås det ved denne rulleringen å ta ut de fleste av disse 

nåværende boligområdene. Dette arealbruksformålet har gjennom gjeldende kommuneplan 

skapt forventninger om et mulig utbyggingspotensial, som på grunn av rekkefølgekrav, 

uansett ville vært lite realistisk for flere av områdene.  

Nye overordna føringer med krav om fokus på å styre veksten mot Nannestad sentrum som 

prioritert tettsted, og begrenset utvikling av de øvrige, tilsier at disse områdene må anbefales 

tatt ut som byggeområder og inngå i LNF-formålet, på lik linje med tilsvarende, annen 

boligbebyggelse. Det foreslås å opprettholde kun de områdene som ligger innenfor og i 

naturlig tilknytning til eksisterende tettsteder, og som bl.a. har tilgang til eksisterende eller 

planlagt gang-/sykkelveg, i tilknytning til skoler og sentrumsfunksjoner.  

Det foreslås imidlertid å kunne legge til rette for en viss spredt utbygging, ved at de største 

konsentrasjonene av tidligere eksisterende/nåværende boligbebyggelse, legges ut som 

områder hvor spredt boligutbygging kan skje, men da innenfor hovedformålet  LNF. Dette 

gjelder fortrinnsvis områdene Åsgreina nord, Vålaugsmoen/Gamle Hadelandsveg og 

Sandsnesseter. Det er samtidig foreslått en planbestemmelse som sier at det innenfor disse 

områdene totalt sett, kan tillates 3 boliger per år. Forutsatt da at nødvendig infrastruktur (veg, 

vann, VA) eksisterer eller kan etableres. 

6 Forslag til framtidig tettstedsutvikling  

6.1  Framtidig boligbehov og utbygging i kommunen som helhet 

Kommunen har mottatt nærmere 30 innspill fra grunneiere og utbyggere spesielt knyttet til 

boligbygging og utvikling av nye boligområder. 

Samlet sett utgjør disse innspillene rundt 2.500 boliger, tilsvarende ca. 5.900 innbyggere når 

det legges til grunn 2,4 personer per bolig. 

Områder som er regulert/under regulering har et potensial for en innbyggervekst som tilsvarer 

en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på 3 %, dersom man legger til grunn at alle områder 

blir utbygd i kommuneplanperioden mot 2035. Kommunen vil da kunne ha ca. 22.000 

innbyggere i 2035. 

Dersom man forutsetter at alle områder som er regulert og avsatt til boligformål i 

kommuneplanen blir utbygd i planperioden, kan det gi en årlig befolkningsvekst på ca. 4 %. 

Kommunen vil da kunne ha ca. i underkant av 26.000 innbyggere i 2035. 
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Dersom boligpotensialet i alle nye innspill legges på toppen av avsatte og regulerte arealer, og 

at disse innspill blir realisert i planperioden, vil det kunne innebære en årlig befolkningsvekst 

på ca. 5,4 %. Dette scenariet innebærer et folketall på drøyt 32.000 innbyggere. 

Erfaring tilsier imidlertid at markedet prefererer noen områder framfor andre, slik at enkelte 

både avsatte, regulerte og foreslåtte boligområder kan forbli uutbygd i løpet av planperioden. 

Kommunen må derfor ha en reserve av boligtomter for å kunne være et attraktivt alternativ for 

boligsøkende i Akershus. 

 

Nannestad kommune 

legger til grunn at 

boligområder som er 

regulert/ under 

regulering kan 

realiseres i samsvar 

med utarbeidede 

planer. 

Det innebærer en 

vridning av bolig-

byggingen mot 

Nannestad sentrum, 

noe som samsvarer 

med de regionale 

føringene. 

Nannestad kommune har som følge av forventet befolkningsvekst og beregnet boligbehov, 

vurdert hvorvidt avsatte, men uregulerte områder, bør tas ut av plankartet. Dette framkommer 

av følgende beskrivelser av de enkelte tettstedsområdene. 

Når det gjelder behandling av nye innspill til boligområder i våre tettsteder, vises det eget 

vedlegg hvor disse er gjennomgått og enkeltvis konkret vurdert.  

6.1  Nannestad sentrum - som prioritert tettsted 

Nannestad sentrum har som prioritert tettsted følgende bolig-/ innbyggerpotensial: 

 Områder regulert og under regulering: ca. 2.200 boliger - tilsv. ca. 5.300 innbyggere. 

 Avsatt i kommuneplanen ikke regulert: ca. 180 boliger - tilsv. ca. 430 innbyggere. 

 4 innspill – nye boligområder: ca. 300 boliger - tilsv. ca. 720 flere innbyggere 

 

Potensial for befolkningsvekst: 

o Innbyggertall i Preståsen skoles inntaksområde per 01.01.2018:   3.850 

o + Potensial i områder regulert/under regulering/avsatt kpl:   9.580 

o + Potensial nye innspill:     totalt   10.300 

Regulerte og avsatte boligområder tilsier at Nannestad sentrum – og Nannestad som prioritert 

tettsted, på sikt vil oppnå den prioriteringen og veksten som forutsettes i henhold til regional 

plan for areal og transport. 

Regulerte og allerede avsatte boligområder vil dekke behovet i lang tid framover, og det anses 

derfor ikke behov for ytterligere utvidelser ved denne rulleringen. Det ligger også et potensial 

for fortetting i eldre boligbebyggelse på Preståsen og Prestmosen.   
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Kommunestyret vedtok ved behandling av planforslaget 14.08.2018, å ta inn del av 27/5 – 

dvs. utvidelse av B18 østover mot fv. 120 (28 daa). Dette er innarbeidet i revidert plankart og 

med tilhørende bestemmelse.  

Nannestad sentrum vil gjennom områdeplanen som er under sluttføring også tilrettelegge for 

et betydelig utbyggingspotensial i sentrum, med både boliger og næring. Nannestad sentrum 

forutsettes slik å bli styrket som kommunesenter med offentlige tjenester, publikumsrettede 

arbeidsplasser, handels- og servicetilbud. 10.000 innbyggere anses å være en «kritisk masse» 

for etablering av et bredere handels- og servicetilbud, noe kommune-senteret kan oppnå 

dersom markedet responderer positivt på de områder som er regulert / under regulering. 

Administrasjonen understreker viktigheten av at bolig- og næringspotensialet innenfor 

regulerte områder/områder under regulering blir realisert før det legges inn nye 

utbyggingsområder rundt Nannestad sentrum. Grønn grense opprettholdes som tidligere. 

Arealsituasjonen ift. utbyggingsområder blir slik i hovedsak uendret. 

6.2  Maura tettsted 

Maura har følgende bolig-/innbyggerpotensial:  

 Områder regulert/under regulering: ca. 530 boliger - tilsv. ca. 1.300 innbyggere. 

 Avsatt i kommuneplanen ikke regulert: ca. 190 boliger -  tilsv. ca. 450 innbyggere. 

 15 innspill – nye boligområder: ca. 1.100 boliger – tilsv. ca. 2.650  flere innbyggere. 

Potensial for befolkningsvekst: 

o Innbyggertall i Maura skoles inntaksområde per 01.01.2018:  5.171 

o + Potensial i områder regulert/under regulering/avsatt kpl:    6.920 

o + Potensial  nye innspill:     totalt 9.570 

Maura utgjør det befolkningsmessige tyngdepunktet i kommunen og administrasjonen vil 

understreke betydningen av å se den videre utvikling i Maura i sammenheng med behovet for 

å styrke kommunesenteret.  Maura ønskes videreutviklet som tettsted og med utbygging som 

forutsatt og planlagt innenfor allerede regulerte områder. Avsatte utbyggingsområder og hvor 

det er igangsatt regulering på grunnlag av gjeldende plan, opprettholdes som 

utbyggingsområder. Det samme foreslås for område B12, beliggende mellom utbygde og 

område B13 under regulering. Dette anses viktig både for sikre mulig etablering av nødvendig 

gang- og sykkelvegforbindelse opp mot skolen, og for å oppnå en hensiktsmessig avgrensning 

og avslutning av tettstedet i sør-østlig retning.  

Maura vil gjennom utbygging i sentrum oppnå en mer kompakt sentrumskjerne med flere 

boliger og næring i sentrumsområdet. Dette også hensiktsmessig med tanke styrking av 

kollektivnettet som går gjennom området.   

Område avsatt for framtidig skoletomt – O17, sør for fv. 120 vis à vis Maura skole, foreslås 

tatt ut, da det ikke anses behov for dette. Skoleområdet er i stedet utvidet noe nordover ift. 

eksisterende skoleområde, for å sikre muligheter for ev. framtidig utvidelse.   

Grønn grense er foreslått vesentlig endret rundt Maura. Når skoletomt O17 foreslås tatt ut, og 

av hensyn til vern av dyrka og dyrkbar jord, legges grønn grense her inntil eksisterende 

boligbebyggelse i vest, øst og sør. Grønn grense vest for boligbebyggelsen i tilknytning til 

Holkebylia, Myrstad og Melleberg, trekkes inntil eksisterende bebyggelse. Det vil si at det av 

hensyn til dyrka og dyrkbar mark, ikke bør skje noen utvikling vestover herfra.  

I områdene nord for Maura skole og øst for boligområdet i Lauvåsmarka, foreslås en utvidelse 

av grønn grense, ved at det på lang sikt kan tenkes noe utbygging både mellom Holkebylia og 
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Lauvåslia/Lauvåsmarka  og østover inn i Myrhaugmarka. Dette er områder med skrinn 

skogsmark, som ikke er dyrkbar og som ift. beliggenhet anses godt egnet for framtidig 

boligutbygging.  

Kommunestyret vedtok ved behandling av planforslaget 14.08.2018, å ta inn del av 131/3 – 

Myrhaugmarka, begrenset til det som ligger innenfor foreslått ny grønn grense (ca.140 daa). 

Videre ble det vedtatt å endre østre del av N10 – Hol næringspark fra næringsformål til 

boligformål (ca 32 daa.) Dette er innarbeidet i revidert planforslag. 

 

O17 som tas ut - utgjør 17 daa dyrka mark, og justering av grønn grense utgjør en langsiktig 

besparelse av ca. 400 daa dyrka og dyrkbar mark.  

6.3  Åsgreina tettsted og Rustadmoen  

Åsgreina har følgende bolig-/innbyggerpotensial:  

 Områder regulert/under regulering: ca. 250 boliger - tilsv ca. 600 innbyggere. 

 Avsatt i kommuneplanen ikke regulert: ca. 330 boliger – tilsv. ca. 790 innbyggere. 

 9 innspill – nye boligområder: ca. 900 boliger – tilsv. ca 2.150 flere innbyggere. 

 

Potensial for befolkningsvekst: 

o Innbyggertall i Kringler-Slattum skoles inntaksområde per 01.01.2018:  1.641 

o + Potensial i områder regulert/under regulering/avsatt kpl:    3.030 

o + Potensial  nye innspill:      totalt 5.180 

Åsgreina kan øke sitt folketall betydelig ved utbygging av regulerte områder. Denne 

utbyggingen kan sikre en god utnyttelse av eksisterende infrastruktur.   

Dersom de avsatte områdene i kommuneplanen bygges ut, vil tettstedet få et folketall som 

sikrer stabil tilgang av elever i skolen og barn til den nye barnehagen som er under utbygging. 

Et folketall på rundt 3000 innbyggere kan gi grunnlag for etablering av nærbutikk og diverse 

tjenestetilbud. Økt folketall i Åsgreina vil også trygge passasjergrunnlaget for et godt 

kollektivtilbud.   

Åsgreina ønskes derfor videreutviklet innenfor regulerte utbyggingsområder som er under 

opparbeidelse og utbyggingsområder som er under regulering i henhold til gjeldende arealplan 

(B30). Dette vil gi tettstedet en tilstrekkelig vedlikeholdsvekst for opprettholdelse av tettstedet 

med egen skole og barnehage. Det er vurdert behov for areal for ev. etablering av dagligvare-

forretning innenfor området. Dette foreslås, gjennom planbestemmelser, lagt til et sentralt 

område ved hovedatkomstvegen inn til boligområdet Ramstadåsen.   

Det anses ikke behov for nye utbyggingsområder i området i overskuelig framtid.  

Ytterligere utbygging på Rustadmoen anbefales ikke, da området her vanskelig kan defineres 

inn under det som må defineres som tettstedet Åsgreina, med Kringler-Slattum skole og ny 

barnehage som «senterpunkt» i tettstedet.  

Grønn grense endres i nord, ved at den legges inntil nordre avgrensning for B30b og inntil 

eksisterende bebyggelse langs Åsvegen som vil få tilgang til framtidig gang- og sykkelveg i 

forbindelse med utbyggingen av B30 og ev. ny tverrveg. Det gjøres for øvrig ikke endringer 

på grønn grense, da området anses å ha tilstrekkelig med utbyggingsreserver på lang sikt.  

Av jordvernhensyn henstiller Fylkesmannen til kommunen om å ta ut område avsatt for 

golfbane i gjeldende kommuneplan. Golfbanen har ligget i arealplanen gjennom flere 
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rulleringer, dog med noen justeringer ved regulering av ny tverrveg.  En ny regulering for 

etablering av golfbane synes lite realistisk.  Gjennom gjeldende planbestemmelser er 

reguleringsplan for golfbanen, vedtatt i 2004, unntatt rettsvirkning.  Dette opprettholdes og 

området foreslås gjennom denne rulleringen tatt ut av arealplanen og tilbakeført til LNF-

formål. Dette gjelder alle arealene i tilknytning til golfbanen – G1, samt GV1-3.  

Dette betyr frigjøring av ca. 800 daa dyrka og dyrkbar mark.  

6.4  Eltonåsen tettsted 

Eltonåsen har følgende bolig-/innbyggerpotensial:  

 Områder regulert/under regulering: ca. 500 boliger - tilsv. ca. 1.200 innbyggere. 

 Avsatt i kommuneplanen ikke regulert: ca. 1.200 boliger – tilsv. ca. 2.800 innbyggere. 

 1 innspill – boligformål: ca. 80 boliger – tilsv. ca. 190 flere innbyggere 

Potensial for befolkningsvekst: 

o Innbyggertall i Eltonåsen skoles inntaksområde per 01.01.2018:  2.578 

o + Potensial i områder regulert/under regulering/avsatt kpl:  6.578 

o + Potensial nye innspill:     totalt  6.770 

Eltonåsen ønskes videreutviklet innenfor de områder som allerede er regulert og under 

utbygging, og har her et betydelig bolig- og innbyggerpotensial. Det er i gjeldende arealplan 

avsatt nokså store, nye utbyggingsområder, som ut fra dagens kriterier for tettstedsutvikling 

ikke lenger kan anses hensiktsmessige.  Noen av de tidligere avsatte utbyggingsområdene 

foreslås derfor tatt ut. Det er i gjeldende arealplan avsatt arealer til barnehagetomt og nye 

boligområder, sør for eksisterende boligområde på Eltonåsen. Ut fra overordna føringer, og 

vurdering av befolkningsvekst og boligbehov, anses det ikke behov for verken ny barnehage 

eller nye boligområder her i overskuelig framtid.  

Områdene Harstadrø/Lyngåsen og Harstadbekken (Eltonåsen Hageby) er nærmest ferdig 

utbygget. Det er regulert områder for boligbygging nord for krysset Åsvegen/ Øyungsvegen 

(B45) og B25, hvor det på førstnevnte ikke er satt i gang utbygging, mens det innenfor B25 

pågår utbygging. Områdene B46 som ligger i tilknytning til B45,nord for Åsvegen og B26, 

rett vest for skolen, foreslås opprettholdt som utbyggingsområder, for å sikre framtidig 

vedlikeholdsvekst for opprettholdelse av tettstedet med egen skole, barnehager og 

dagligvareforretninger.  Området B24c, vest for Øyungsvegen foreslås tatt ut. 

Grønn grense foreslås trukket inntil eksisterende utbyggingsområder i sør, inntil B26a i vest 

og langs Øyungsvegen, fram til B24a – Lyngåsen, hvor den også ligger inntil dette området i 

nord. 

Utbyggingsområder som tas ut gir en frigjøring av ca. 440 daa dyrka og dyrkbar mark.  
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7 Uttalelser og innspill/forslag ved varsel om oppstart 

Kommunen har mottatt i overkant av totalt 60 uttalelser og innspill i forbindelse med varslet 

planoppstart. De fleste kom innen fristen 29.mai, men vi har valgt å ta med også de som har 

kommet i etterkant, og som bør få sin vurdering gjennom pågående prosess.  

16 av uttalelsene er fra offentlige myndigheter/instanser, private instanser, utbyggere og 

innbyggere. Øvrige 46 er konkrete innspill til arealdelen/ plankartet, med forslag om å ta inn 

nye utbyggingsområder for bolig og næring, eller ev. omdisponering til andre formål.   

Under oppsummeres og kommenteres uttalelser fra myndigheter og andre.  

Arealinnspillene listes opp avslutningsvis for å gi en viss oversikt, men gjennomgås og 

vurderes noe mer inngående, i eget vedlegg til saken. Alle uttalelser følger saken som 

vedlegg. 

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 

Fylkesmannen forventer at regional plan for areal og transport og nasjonal 

jordvernstrategi legges til grunn som premisser for kommuneplanen. Vi forventer spesielt 

at kommunen skal legge en realistisk dimensjonering av vekst til grunn, at 

vekstfordelingen er i tråd med R3 og at R5 følges opp. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Nannestad kommune har en åpen dør for alle 

som vil etablere seg i kommunen. Den framtidige befolkningsveksten i landet, fylket og 

kommunen er styrt av tunge trender knyttet til nasjonale flyttestrømmer og migrasjon.  

Den historiske utvikling etter år 2000 viser at Nannestad har en høyere vekstrate enn 

fylket og mer enn det dobbelte av landet som helhet. Nærheten til arbeidsplassene rundt 

hovedflyplassen veier tungt når familier velger å etablere seg i Nannestad.  

Den nye befolkningsprognosen fra SSB fra juni 2018 er innarbeidet i kommuneplanens 

samfunnsdel som legges fram for sluttbehandling august 2018 og er lagt til grunn for 

vurderinger i arealdelen.  

Areal- og transportplanlegging 

Kommunene skal legge regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) 

til grunn for sin planlegging (jf. plan- og bygningsloven § 8-2). I hovedsak må kommunens 

utbyggingsmønster styres mot fortetting/transformasjon og vekst i prioriterte 

sentrumsområder og kollektivknutepunkt. Kommunens planer skal hindre spredning av 

bebyggelsesstrukturen, for å bygge opp om økt bruk av gange og sykkel og god 

kollektivdekning samt redusert transportbehov med privatbil. Gjennom aktiv bruk av 

styringsprinsippene i regional plan kan kompakte tettsteder med korte avstander og gode 

servicefunksjoner utvikles. Føringene skal bidra til effektiv arealbruk slik at viktige 

grønnstrukturer, jordbruksområder og naturverdier kan bevares og bidra til å redusere 

utslipp av klimagasser. Kommunen skal også vurdere om det er byggeområder i 

kommuneplanen som ikke er i samsvar med RP-ATP (R5). Se også innspill under avsnittet 

om jordvern. 

Kommunen må redegjøre for hvordan vekstfordelingsmålet i RP-ATP skal nås i arbeidet 

med kommuneplanen og øvrige arealplaner. I RP-ATP er Teigebyen/Nannestad sentrum 

et prioritert lokalt tettsted, og minst 80 % av boligveksten i kommunen skal skje i dette 

området. De resterende 20 % skal utbygges innenfor eksisterende tettsteder og begrenses 

til det som er nødvendig for å sikre gode og stabile bomiljø (R4). Slik vi ser det har 

kommunen mer enn tilstrekkelig med utbyggingsområder for boliger i dag og mange 
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områder satt av til næring. Vi forventer derfor at kommunen er forsiktig med å legge ut 

nye utbyggingsområder. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Nannestad kommune gjennomgår en 

transformasjonsprosess hvor en stadig større andel av boligene blir konsentrert rundt 

kommunens tettsteder med tilhørende barnehage, skole og øvrige tilbud. Kommunen vil i 

tillegg bidra til at den økende befolkning i Akershus kan få mulighet til å etablere seg i en 

bolig innenfor familienes økonomiske handlingsrom. Nannestad sentrum er kommunens 

viktigste utviklingsområde for boliger, handel og service. Kommunen redegjør nærmere 

for dette både i samfunnsdelen og arealdelen.  

Langsiktige grenser for utbygging 

I følge handlingsprogrammet som følger RP-ATP bør kommunene vurdere å sette en 

langsiktig grønn grense rundt prioriterte vekstområder (R8). For Nannestad gjelder dette 

for Teigebyen/Nannestad sentrum. Arealer innenfor eksisterende byggesone skal utnyttes 

først. Nannestad kommune bør analysere muligheter for fortetting og transformasjon i 

Teigebyen/Nannestad sentrum. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Nannestad har gjennom to tidligere 

kommuneplanperioder hatt en grønn strek rundt alle kommunens tettsteder med hensikt å  

vise langsiktige utbyggingsretninger, som sikrer kort og trafikksikker forbindelse til 

barneskole og som hensyntar dyrka mark. Kommunen ønsker å opprettholde denne grønne 

streken/grensen rundt alle sine tettsteder, for å vise bevissthet ift. langsiktige 

utbyggingsgrenser for det enkelte tettsted. Det vises til planbeskrivelsen, for nærmere 

redegjørelse.  

Næringsutvikling 

Fylkesmannen forutsetter at næringsutviklingen i kommunen skjer i henhold til de 

nasjonale føringene gitt i rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging, RP-ATP og rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre/fylkesdelplan 

for handel, service og senterstruktur. Fortettingspotensialet innenfor eksisterende 

byggesoner skal utnyttes før eventuelle nye områder tas i bruk. Arbeidsplassintensive 

næringer skal lokaliseres i gangavstand til kollektivknutepunkt. 

I samfunnsdelen omtaler kommunen behov for økt næringsutbygging langs E16 og langs 

vestområdet ved flyplassen. I regional plan er det avsatt regionale næringsområder i 

Gardermoen næringspark og på Berger. Langs E16 i Nannestad er det store 

sammenhengende jordbruks- og naturområder, og vi signaliserer derfor at 

næringsområder langs E16 kan være svært konfliktfylt ut fra nasjonale jordvernhensyn og 

hensyn til naturmangfold. Vi fraråder etablering av «næringskorridor» langs E16. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Fylkesmannen har ikke noe sektoransvar for 

nødvending næringsutvikling, noe som i sterk grad preger innspillet til kommunale planer. 

Nannestad kommune mener at det er svært naturlig at det etterspørres næringsarealer i 

tilknytning til landets hovedflyplass og en europaveg – E16 -  som vil få stadig større 

regional og nasjonal betydning. Kommunen vil særlig peke på små og mellomstore 

bedrifters behov for areal. For øvrig vises til planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse. 

Jordvern og økt matproduksjon 

Nannestad kommune må legge nasjonale føringer for jordvern til grunn for sine 

arealstrategier. Stortinget vedtok nasjonal jordvernstrategi med jordvernmål og mål om 

økt matproduksjon omtrent samtidig med vedtaket av regional plan for areal og transport. 

Landbruksdrift har i tillegg betydning i kommunen som næringsgrunnlag, for klima, 
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energi og klimatilpasning, for kulturlandskapet, opplevelser og stedsidentitet slik 

kommunen peker på i forslag til samfunnsdel. 

Nannestad har pekt på betydningen av mye verdifullt jordbruksareal og store 

sammenhengende LNF-områder med raviner. Vi forventer at kommunen innarbeider 

nasjonale og regionale føringer for jordvern mer konkret. Jordvern og matproduksjon må 

være utredningstemaer i planen. Jordvernhensyn stiller særlige krav til utforming av 

arealstrategier og utbyggingsforslag. Byggeområder for golfhotell mm og golfbane på 

Lerberg, og byggeområder på dyrka jord vest for flyplassen, er blant de områdene som vi 

forventer blir vurdert og tatt ut av kommuneplanen og tilbakeført til LNF-formål, jf. 

retningslinje R5 i RP-ATP, nasjonal jordvernstrategi og mål om økt matproduksjon. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Nannestad legger til grunn at nye 

utbyggingsområder ikke skal fortrenge etablerte jordbruksarealer. Det er i forslag til 

arealdel gjort betydelige endringer, ved at enkelte utbyggingsområder er tatt ut og grønn 

grense er justert, blant annet med hensikt å redusere inngrep i dyrka og dyrkbar jord.  

Samfunnssikkerhet 

Fylkesmannen minner om koblingen mellom overordnet ROS-analyse med hjemmel i Lov 

om kommunal beredskapsplikt og ROS-analyse knyttet til plan- og bygningsloven. 

Klimatilpasning vil være viktig i kommuneplanen og bør tas inn som tema i ROS-

analysen. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Dette forholdet er ivaretatt i 

administrasjonens arbeid med å oppdatere den overordnede ROS-analysen. Det stilles ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner krav om utarbeidelse av ROS-analyse. Det vises for 

øvrig til planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse. 

Klimatilpasning 

Det er et nasjonalt mål at samfunnet skal forberedes på og tilpasses til klimaendringer (St. 

meld. 33 -Klimatilpasning, 2013). Klimaendringene er allerede i gang, og vi kan vente oss 

økende og mer intens nedbør samtidig som befolkningsvekst og fortettinger gir raskere 

avrenning. Skadeomfanget på bygninger, infrastruktur og ytre miljø kan bli svært stort. Vi 

forventer at kommunen tar høyde for klimaendringene i kommuneplanen, at overvann blir 

en naturlig del av tidlig planlegging og at det arbeides med å forbedre kartgrunnlaget av 

fordrøyningsmuligheter og flomveier. Kartleggingen må styrkes innenfor aktsomhetskart 

og flomveier spesielt som grunnlag for kommuneplankart og bestemmelser. Bruk av 

digitale terrengmodeller anbefales for kartlegging av flomveier. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Disse hensyn er ivaretatt i særskilte planer. 

Det er som ledd i planarbeidet med hovedplan for vann og avløp utarbeidet en egen 

overvannsstrategi. Krav er innarbeidet i planbestemmelsene til arealdelen og det stilles 

ved utarbeidelse av reguleringsplaner krav om lokal overvannshåndtering. Det vises for 

øvrig til planbeskrivelsen hvor forholdet er omtalt.  

Massehåndtering 

Regional plan for masseforvaltning ble vedtatt 24. oktober 2016. Fylkesmannen anbefaler 

at kommunen vurderer hvordan denne planen skal følges opp ved rullering av 

kommuneplanen. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Kommunen vil videreføre eksisterende 

områder for masseuttak og massemottak. Kommunen har mottatt  innspill/forslag til nye 

to nye områder for massemottak som er vurdert og svart ut i tilknytning til innspillene. Se 

eget vedlegg, samt planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse. 
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Viktige naturverdier 

I forbindelse med igangsetting av planprosesser må kommunen vurdere om planarbeidet 

utløser behov for ny kartlegging av naturverdier. I Fylkesmannens rapport nr. 5/2014, 

Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus, kommer det frem at 

Nannestad kommune er til dels ufullstendig kartlagt. Nannestad er særlig rik på 

naturtypen ravinedaler. Dette er en naturtype Norge har et internasjonalt ansvar for. Myr 

og våtmark er eksempler på naturtyper som er henholdsvis dårlig og middels godt kartlagt 

i Nannestad. 

I tillegg til å unngå nedbygging av jord- og skogbruksområder anbefaler vi å sikre 

naturtyper, viktige landskapsdrag og friluftsområder gjennom kommuneplanen, herunder 

å sikre sammenheng med boligområder. Muligheten for å drive nærfriluftsliv er viktig i et 

folkehelseperspektiv. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Kommuneplanens områder avsatt til 

utbygging utgjør kun ca. 2 % av kommunens samlede areal og påvirker derved i liten grad 

naturverdier i kommunen. Kommunen har under utarbeidelse en kommunedelplan for 

naturmangfold og det er gjennomført en kartlegging og verdsetting av friluftsområder. 

Begge disse er med de opplysninger som foreligger lagt til grunn  ifm. utarbeidelse av 

arealplanen. Ved utbygging i samsvar med vedtatt arealplan, blir det stilt krav om 

kartlegging av naturverdier og biologisk mangfold som ledd i planprosessen. Det vises for 

øvrig til planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse.  

Flystøy 

Store deler av kommunen omfattes av flystøysone. Utarbeiding av flystøysoner er 

generelle, og lokale avvik kan forekomme. Derfor er det viktig at avbøtende tiltak 

vurderes tidlig i planleggingen. Det er positivt at det utarbeides nye støysonekart, og at 

det ikke skal legges ut utbyggingsområder i gul støysone. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Nannestad har bevisst søkt å legge 

støyømfintlig bebyggelse utenfor de offisielle støysonene. Imidlertid er det utfordrende for 

kommunen at disse støysonekartene oppdateres hvert 5. år med den konsekvens at 

støysonene kan bli endret og berøre nye områder med etablert / planlagt bebyggelse. Det 

vises til planbeskrivelsen hvor forholdet er nærmere omtalt. 

Avvikssoner 

I sentrumsområder i tettsteder, og ved kollektivknutepunkter, må det stilles krav til høy 

arealutnyttelse. Konsentrert arealbruk medfører økt aktivitet og dermed også økt støy. 

Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike områder i arealdelen, kan det 

vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål innenfor rød 

sone og/eller avvik fra grenseverdiene i tabell 2 i gul sone. Dersom det er slik at 

fortettingsområdene vil få støyforhold som ikke er i samsvar med Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanleggingen T-1442, må områdene få en tydelig avgrensning 

som avvikssone. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Avvikssoner vil bli ikke bli kartfestet på 

arealplankartet, men ivaretas gjennom bestemmelser til planen. Det vises til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse 

Parkeringsbestemmelser 

Kommunen bør utforme mer restriktive parkeringsnormer i arealdelens bestemmelser for 

å sikre at det legges til rette for at transportveksten skjer ved bruk av kollektiv, sykkel og 

gange. Vi minner også om retningslinje R15 der det forventes at kommunen skal utarbeide 

en parkeringspolitikk i tråd med føringene i regional plan. 
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Administrasjonens vurdering av innspillet: Kommunen er bevisst på å ikke tilrettelegge 

for mye parkering, spesielt i tettsteds- og sentrumsområdene. Vi ser det ikke som 

hensiktsmessig å utarbeide egen parkeringspolitikk, og anser at vi klarer å håndtere dette 

gjennom de planer som er under utarbeidelse og behandling. Det er i planbestemmelsene 

lagt en del føringer for hvilke krav som stilles ifm. utarbeidelse av reguleringsplaner. 

Flyplassrelatert parkering 

Fylkesmannen informerer allerede nå om at eventuelle forslag om parkering relatert til 

reisende ved Oslo lufthavn vil bli møtt med innsigelse. Dette fordi denne typen tiltak ikke 

er i samsvar med de nasjonale målsetningene for en bærekraftig areal- og 

transportpolitikk, jf. St.meld. nr. 26 (2006-2007). Oslo Lufthavn har et meget godt 

kollektivtilbud både med flytog, regiontog og ekspressbusser. Det er et mål om en 

kollektivandel på minimum 75 % til Oslo lufthavn Gardermoen. En restriktiv 

parkeringspolitikk er et viktig og effektivt virkemiddel i den sammenheng. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Kommune legger ikke opp til etablering av 

nye områder for flyplassrelatert parkering. Vi anses å ha en restriktiv holdning til dette 

også fra kommunens side, ikke minst pga. at arealer for næringsformål bør utnyttes for 

utbygging av næringsvirksomhet og ikke til markparkering. Det er arealkrevende og 

skaper få arbeidsplasser.  

2. Akershus fylkeskommune 

Fylkesutvalget behandlet saken i møte 11.juni, jf. FU-sak 92/18, og fattet følgende vedtak: 

1. Forslaget til planprogram utgjør et godt grunnlag for arbeidet med rullering av 

kommuneplanens arealdel. 

2. Fylkesutvalget forventer at kommunen tar grep for å styre fremtidig vekst mot Nannestad 

sentrum/Teigebyen, i tråd med føringene i regional plan for areal og transport. Når 

forslag til ny arealdel legges ut til offentlig ettersyn må det synliggjøres hvordan 

kommunen skal nå målene i den regionale planen.  

3. Det forventes at kommunen vurderer alle uregulerte arealer avsatt til utbyggingsformål i 

gjeldende kommuneplan opp mot mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen 

for areal og transport og at områder som ikke er i tråd med den regionale planen tas ut. 

Kommunen bør også se på muligheten for å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke er i 

tråd med målene i regional plan for areal og transport. 

4. Det forventes at kommunen utarbeider en langsiktig grønn grense rundt det prioriterte 

vekstområdet Nannestad sentrum i tråd med føringene i regional plan for areal og 

transport. 

5. Kommunen oppfordres til å utarbeide kommuneplanbestemmelser som tydeliggjør hvilke 

typer næringsvirksomhet som tillates, eventuelt ikke tillates, innenfor områder som 

avsettes til næringsformål, i tråd med prinsippene i regional plan for areal og transport 

for rett virksomhet på rett sted (R10). Dette bør også gjøres for eksisterende 

næringsområder med større udisponerte arealreserver. 

6. Det forventes at kommunen utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i 

regional plan for areal og transport og anbefaler det regionale kunnskapsgrunnlaget 

legges til grunn for den kommunale parkeringspolitikken. 

7. Fylkesutvalget er positiv til at mottak og mellomlagring av overskuddsmasser er trukket 

frem som tema for rulleringen av kommuneplanen og anbefaler at kommunen i tillegg 

skaffer oversikt over forekomster av byggeråstoff som grunnlag for å sikre eventuelle 

uttaksområder som ressurs og mot fremtidig nedbygging.  
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Administrasjonens vurdering av innspillet: Flere av punktene anses svart ut gjennom de 

vurderinger som er gitt til Fylkesmannens uttalelse. Kommunen mener å ta nødvendige 

grep for å styre framtidig vekst mot Nannestad sentrum. Uregulerte arealer er vurdert.  

Hva angår regulerte arealer så er enkelte av disse vurdert, men disse anses å bidra til en 

forutsatt og ønsket utvikling, basert på de til enhver tid vedtatte kommuneplaner.  Det er 

viktig å gi en viss forutsigbarhet og kommunen vil ikke å gå inn i en prosess for å oppheve 

vedtatte planer, da de økonomiske konsekvenser kan bli betydelige. 

Flere av temaene er for øvrig redegjort for i planbeskrivelsen, som anses å svare ut 

hvordan punktene er og blir fulgt opp.  

 

3. Statens vegvesen, Hafslund Nett, Direktoratet for naturforvaltning, Forsvarsbygg, 

Bane Nor, og Avinor   

Disse aktørene leverte også arealrelaterte innspill under høringen til planprogrammet. 

Innspillene er vurdert og kommentert i sak PS 49/18 - Fastsetting av planprogram for 

rullering av kommuneplanen. 

4. Statens vegvesen 

Statens vegvesen har ansvar for å følge opp at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi 

uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som forvalter av fylkesveg på 

vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen 

vegtransport. 

Bolig- og næringsvirksomhet: Det er i utgangspunktet avsatt nok areal til bolig- og 

næringsvirksomhet i dagens kommuneplan, men det er behov for å gjennomgå gjeldende 

strategier i forhold til betingelser for etablering av boliger og næring jf. kommunens 

oversendelse. 

I planprogram for rullering av kommuneplan for Nannestad 2018 blir nasjonale og 

regionale forventninger listet opp. Statlige planretningslinjer og regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus skisserer planprinsipper som vil fremme bruk av 

klimavennlige transportformer. Det er viktig at kommunens utbyggingsmønster bygger 

opp under dette, slik at et redusert transportbehov med tilrettelegging for gåing, sykling 

og bruk av kollektivtrafikk oppnås. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (pkt. R3) forventer at minst 80 % 

av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje innenfor prioriterte vekstområder. I Nannestad 

kommune er Nannestad sentrumsområde/Teigebyen det prioriterte vekstområdet. 

Utvikling utenfor prioriterte vekstområder bør, ifølge regional plan (pkt. R4), begrenses 

til det som er tilstrekkelig for å sikre stabile bomiljøer innenfor allerede etablerte 

byggeområder, og som bygger opp under kollektivtransport, sykling og gange. 

Ved planlegging av nye, eller ved endring av eksisterende bolig- og næringsområder, må 

trafikale konsekvenser for alle trafikantgrupper (bil-, kollektiv- og gang-/sykkel), belyses. 

I forbindelse med sykkel og gange viser vi bl.a. til Nasjonal gåstrategi og Nasjonal 

sykkelstrategi, som gir føringer for en mer miljøvennlig transport. 

Vi minner også om punkt R5 i regional plan, som sier: «Det forventes at områder avsatt i 

gjeldende kommuneplaner til hovedformål bygg og anlegg, som ikke er regulert pr. 

vedtaksdato for den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, og som 

ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen, vurderes tatt ut 
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ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Det forventes at en eventuell videreføring av 

slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan begrunnes.» 

Masseforvaltning: Nannestad kommune peker på behovet for å gjennomgå gjeldende 

strategier for mottak og mellomlagring av masser. I forbindelse med dette viser vi til 

Regional plan for masseforvaltning i Akershus, som ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 

2016 og inneholder retningslinjer for en langsiktig masseforvaltning. Det er viktig at 

massedeponier blir vurdert i forhold til grunnforhold, avrenning, trafikksikkerhet, og opp 

mot nærmiljøet (støy, støv, tungbiltrafikk og nødvendige krav til sikring). 

Støy: Kommuneplan for Nannestad 2013-2029 inneholder bestemmelse som sikrer at 

gjeldende støyretningslinjer (T-1442) skal følges. Vi ber om at dette videreføres. Vi ber 

også om at et støyvarselkart, for støy langs hovedvegnettet i Nannestad kommune, legges 

ved i kommuneplanens retningslinjer og bestemmelser. Dette vil synliggjøre 

støysituasjonen langs hovedvegnettet i Nannestad. 

Overvannshåndtering: Gjeldende kommuneplan stiller tydelige krav om håndtering av 

overvann. Vi går ut fra at bestemmelser om overvannshåndtering vil bli videreført. 

Rammeplan for avkjørsler: Gjeldende rammeplan for avkjørsler er gjort gjeldende 

gjennom kommuneplanens bestemmelser. Vi ber om at dette videreføres og om at et kart, 

som viser rammeplanen, vedlegges kommuneplanens retningslinjer og bestemmelser. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Kommunen har svart ut punktene i sine 

kommentarer til uttalelser fra Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune og viser for 

øvrig til planbeskrivelsen hvor det er redegjort for de enkelte temaene og hvordan disse er 

vurdert og fulgt opp i planprosessen og i planforslaget. Hva angår rammeplan for 

avkjørsler så ligger dette digitalt i kart og planinformasjon. Hvis kart skal vedlegges ev. i 

papirformat/pdf, må vi be om å få dette tilsendt fra vegvesenet. Kommunen har ikke slikt 

oppdatert kart tilgjengelig. 

 

5. Avinor 

1. Lufthavnarealer på vestsiden, K3 i gjeldende kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for 2013-2029 er område K3 mellom Gardermovegen og E16 

satt av til fremtidig lufthavnformål. 

Avinor foreslår at lufthavnareal (kode 2030) reduseres noe og at arealet videre 

vestover/nordover ut til E16/Fv 176 avsettes til næringsformål – fortrinnsvis med aktivitet 

som har nytte av å ligge tett på landets hovedflyplass. 

Det må settes av nødvendig areal til Gardermovegen mellom lufthavnarealet og 

næringsarealet. 

Avinor tenker seg en gradvis utvikling av det aktuelle lufthavnarealet, og planlegger 

oppstart av regulering av den søndre delen (fra grensen mot Ullensaker) nokså snart. 

Når det gjelder næringsarealet ut mot E16 så er det ønskelig fra Avinor sin side at det 

benyttes av aktører som har en viss tilknytning/støttefunksjon for virksomheten ved Oslo 

lufthavn. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Innspillet er også vurdert særskilt sammen 

med øvrige arealinnspill. Se eget vedlegg. Kommunens vurdering og anbefaling 

konkluderer med at arealformålet ikke endres ved denne rulleringen.  

Området er allerede avsatt til flyplassformål, hvor det er forutsatt etablert flyplasstilknyttet 
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virksomhet. Kommunen anser at flyplassrelatert næringsutvikling kan være mulig 

innenfor allerede avsatt arealformål. En miljøsone på 150m i tilknytning til E16, berører 

vestre del av området, og det antas at det fra vegvesenets side vil bli gitt føringer på 

hvordan dette området ev. kan planlegges og utvikles med tanke på næringsutvikling.   

2. LNFR-område mellom Gardermovegen og nordre del av vestre rullebane 

På lengre sikt vil det kunne være aktuelt å etablere en taksebane vest for vestre bane. 

Denne må legges i tilstrekkelig avstand fra navigasjonsanlegget GP 19R. Deler av LFNR-

området må da reguleres til lufthavnformål. 

Avinor ber om at arealene mellom lufthavnen og Fv 176 fortsatt blir liggende som LNFR-

areal i kommuneplanens arealdel. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Området opprettholdes som LNF-område.  

3. Næringsareal N5 foreslås utvidet 

I gjeldende kommuneplan ligger det inne et fremtidig næringsareal N5 nord for Aurvegen. 

Dette næringsarealet foreslås utvidet nordover og østover til grensen for Aurmoen 

landskapsvernområde, som vist i vedlegg 2. Den foreslåtte utvidelsen ligger på Avinors 

eiendom gbnr 31/6. 

N5 vil bli utviklet på lang sikt og fremtidig næringsbebyggelse må underlegges krav 

knyttet til hinderflater (innflygingsflate til bane 19R) i restriksjonsplanen, 

byggerestriksjoner knyttet til flynavigasjonsanleggene, turbulensforhold samt 

restriksjoner med hensyn til lysbruk (farlig eller villedende belysning). 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Innspillet er også vurdert særskilt sammen 

med de øvrige arealinnspillene. Se eget vedlegg. Kommunens vurderinger og anbefaling 

konkluderer med at området ikke legges inn som næringsformål ved denne rulleringen. 

Det anses å være avsatt tilstrekkelig med arealer for næring, som vil dekke behovet i lang 

tid framover i dette området. Arealet vil uansett kunne vurderes ved seinere rulleringer. 

4. Flystøysoner  

Sintef er engasjert av Avinor til å gjennomføre støykartlegging for 3 rullebaner, medregnet 

fremtidig østre parallell rullebane i Ullensaker kommune. Det er tidligere informert til 

nabokommunene om at vi planlegger å ferdigstille støykartleggingen i løpet av sommeren 

2018. Så snart det nye støysonekartet foreligger, vil det bli ettersendt Nannestad kommune 

i pdf- og sosi-format slik at flystøysonene kan innarbeides i arealdelen til kommuneplanen. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Kommunen tar dette til etterretning, men 

håper å få en avklaring av støysonenes utbredelse, slik det ble lovet i eget møte med 

OSL/Avinor vinteren/våren 2018. Nærmere avklaring  må komme på plass i løpet av 

høringen, slik at ev. justerte flystøysoner kan innarbeides og hensyntas  før 

sluttbehandling.  

5. Områdene syd for vestre rullebane, K6, K7, LNFR5 i gjeldende kommuneplan 

Områdene syd for vestre bane har hensiktsmessige formål i dagens plan, Avinor ser ikke 

behov for endringer. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Endringer foreslås ikke. Tas til orientering.  

6. Restriksjonsplan (hinderflater) og byggerestriksjonskart (BRA-kart) for Oslo lufthavn 

For Avinor er det viktig at høyderestriksjonene/hinderflatene rundt rullebanene og 

byggerestriksjonskrav for flynavigasjonsanleggene blir ivaretatt gjennom 

kommuneplanen. 
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Overholdelse av høyde- og byggerestriksjonskravene er viktig for flysikkerheten og 

regulariteten, og nødvendig for at lufthavnen skal beholde sin godkjennelse i henhold til 

nasjonalt og europeisk regelverk.  

Luftfartsloven krever at hinderflatene i restriksjonsplanen og byggerestriksjonene for 

flynavigasjonsanleggene behandles på en slik måte av planmyndighetene at det kan utøves 

kontroll over områdene og bruken av disse. Det er disse flatene som bestemmer blant 

annet hvilke minima den enkelte lufthavn vil få ved flyoperasjoner. 

Det er kommet nye krav til sideflatene langs rullebaner. De nye reglene innebærer at 

sideflaten vil starte 140 meter fra rullebanens senterlinje, mot tidligere 150 meter. Denne 

«forbedringen» kan imidlertid ikke tas ibruk før lufthavnen er sertifisert på nytt. Enn så 

lenge må derfor de høydebegrensninger (hinderflater) som følger av gjeldene 

restriksjonsplan vedtatt med hjemmel i luftfartsloven etterleves. 

Avinor ber derfor om at restriksjonsplanen (hinderflatene) rundt rullebanene (tegning 

ENGM-P-08, vedlegg 3) og byggerestriksjonskartet (BRA-kartet) for 

flynavigasjonsanleggene (tegning ENGM-P-09, vedlegg 4), legges inn som egne 

hensynssoner H190 (andre sikringssoner) i kommuneplanens arealdel. 

Hensynssonene må vises med egen skravur på selve plankartet i tråd med gjeldende 

tegneregler for arealdelen, jf. veiledning fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

Grovt sett vil Nannestad kommune være berørt av hinderflater rundt dagens vestre 

rullebane og byggerestriksjonsflater knyttet til flynavigasjonsanleggene for denne 

rullebanen. 

Videre må det i bestemmelsene til arealdelen stilles krav om at ovennevnte restriksjoner 

skal innarbeides i alle nye reguleringsplaner i form av hensynssoner eller det må angis en 

maksimal tillatt byggehøyde (mønehøyde) på bygninger og anlegg som sikrer at 

høyderestriksjonene ikke brytes.  

(Forslag til tekst i kommuneplanbestemmelsene framgår av innspillet) 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Kommunen ser det som lite hensiktsmessig, 

av hensyn til lesbarheten av plankartet, å legge både restriksjonsplanen og bygge-

restriksjonskartet inn med egne hensynssoner i plankartet.  En ytre sikringssone 

opprettholdes derfor i plankartet som tidligere. Kommunen er kjent med de aktuelle 

restriksjonene og disse legges til grunn ved all planlegging og utbygging innenfor 

restriksjonsområdet. OSL/Avinor får også aktuelle planer og byggesaker til 

uttalelse/godkjenning. Det synes ikke hensiktsmessig å innarbeide bestemmelser som er så 

vidt spesifikt teknisk detaljerte at kommunen ikke har mulighet for å kunne følge 

opp/håndtere disse, uten at OSL/Avinor involveres. Det er imidlertid innarbeidet 

planbestemmelser som anses å sikre de aktuelle forholdene i tilstrekkelig grad. 

7. Turbulensvurderinger 

Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i kommuneplanens arealdel for å 

forebygge turbulens ved Oslo lufthavn: 

Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg som vil få en høyde over rullebanen 

som er større enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes 

forlengelse med 2 km (basert på terskelhøyde), må forelegges Avinor for eventuell 

godkjenning. Dersom tiltaket ligger på terreng som er lavere enn rullebanen, skal tiltaket 

forelegges Avinor dersom det i seg selv er høyere enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til 
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rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse. Avinor vil kostnadsfritt gjøre en forenklet 

vurdering av mulige turbulenseffekter tiltaket kan ha på operasjoner med luftfartøy. 

Dersom Avinor finner at det er nødvendig med en mer detaljert turbulensanalyse, må 

tiltakshaver besørge og bekoste slik analyse fra anerkjent leverandør. 

Dersom Avinor ikke godkjenner tiltaket, kan tiltakshaver påklage/anke beslutningen til 

Luftfartstilsynet. Klagen/anken skal sendes via Avinor for kommentar. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Det vises til kommentarer over, - angjeldende 

forhold sikres på samme måte gjennom bestemmelsene. 

8. Farlig eller villedende belysning 

Det er av stor betydning for Avinor at det ikke etableres farlig eller villedende belysning i 

nærheten av innflygingslysanleggene til lufthavnen. Avinor ber om at følgende 

bestemmelse tas inn i arealdelen til kommuneplanen: 

Farlig eller villedende belysning ved innflyging til Oslo lufthavn Avinor skal høres i 

forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen i innflygingsområder til 

lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Det vises til kommentarer over.  

9. Kurvede inn- og utflygingstraséer 

Kurvede innflygninger til Oslo lufthavn har av enkelte flyselskap vært testet ut siden 2012. 

Disse er nå godkjent til bruk for samtlige flyselskaper. Kurvede innflyginger baserer seg 

på satellittnavigasjon. 

Hensikten med kurvede traséer er å redusere antallet støyeksponerte boliger/støyømfintlig 

bebyggelse totalt sett. I tillegg gir de kortere fly distanser, med reduksjon i drivstofforbruk 

og utslipp. De kurvede traséene vil være et supplement til eksisterende rettlinjete 

innflygninger. Målsetningen er at de nye traséene i økende grad skal benyttes. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Tas til orientering 

10. Søppelfylling og avfallsdeponi 

Søppelfyllinger og andre avfallsdeponier trekker til seg mye fugl. I henhold til tidligere 

retningslinjer kreves det minimum 7 km avstand mellom flyplass og nærmeste søppel og 

avfallsdeponi. I kommuneplanen bør det derfor ikke tillates nye søppelfyllinger/ 

avfallsdeponi nærmere lufthavnen enn 7 km. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Dette tas til orientering. Er ikke aktuell 

problemstilling her.  

 

6. Direktoratet for mineralforvaltning 

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet:  

I Nasjonale forventninger til regional og kommunalplanlegging heter det at Norge har 

store mineralressurser som det moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi 

grunnlag for verdiskaping. Den regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for 

å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre 

miljø- og samfunnshensyn. 

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 
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Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for 

mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og 

tilgangen på byggeråstoffer ses i en regionalsammenheng. 

Uttalelse fra DMF 

Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltningen av 

Mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer 

også å sikre tilgjengeligheten til gode mineralforekomster for framtiden og kommende 

generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, bør unngå å 

båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned forekomster, 

eller legger andre begrensninger for framtidig utnytting av ressursene også i nærheten til 

disse. 

Gjennom god planlegging kan kommunen skaffe seg en oversikt over hvor langt fram i tid 

eksisterende massetak og råstoffområder dekker behovet for byggeråstoff i fremtiden.  

DMF anbefaler derfor at kommunen legger opp til en kartlegging av ressurstilgang og 

behovet for mineralressurser som en del av kommunens arbeid med arealdelen. 

Vi minner om at hensynet til mineralske ressurser skal behandles i 

konsekvensutredningen. Det er da viktig at det kommer frem om nye byggeområder eller 

støy-/støvfølsomme områder vil berøres av eller komme i konflikt med muligheten for 

eksisterende eller fremtidig utvinning av registrerte mineralske ressurser. Eventuell 

omdisponering av arealformål må komme tydelig frem av plandokumentene når disse 

legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Kommunen anses per i dag å ha tilstrekkelig 

med områder regulert for masseuttak, både grus og stein, som vil dekke behovet for lang 

til framover. Område for steinuttak (Tangen pukkverk) har nylig gjennomgått ny 

reguleringsprosess for utvidelse av uttaket. Det er for øvrig i kommuneplanens arealdel 

avsatt arealer for ytterligere utvidelser i tilknytning til dette etablerte uttaket.  

Kommunen ser at det kan være hensiktsmessig å skaffe seg en bedre oversikt over den 

langsiktige situasjonen, men dette må da håndteres gjennom en egen temaplan. Det er ikke 

tid og ressurser for en slik kartlegging og behovsvurdering, i tilknytning til denne 

rulleringen av kommuneplanen.  
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7. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, 

erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige 

krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. Hensyn til 

klimaendringer skal også vurderes.  

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan 

medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 

vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vanndragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for 

samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og 

vassdragslovgivningen.  

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:  

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og 

energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i 

planen, slik at en unngår innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner beskriver hvilke 

flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes 

og innarbeides i planen.  

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle 

relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.  

Administrasjonens vurdering av innspillet: De påpekte forhold anses å være vurdert og 

ivaretatt i planprosessen og i nødvendig grad er krav innarbeidet i planbestemmelsene. Det 

vises for øvrig til planbeskrivelsen hvor flom/klimatiltak er redegjort for. Kommunen er 

kjent med de nevnte veilere og verktøy, som også er benyttet i planarbeidet. 

 

8. Ruter AS 

Ruter viser til oppstartsarbeidet med kommuneplanens arealdel. Ruter har i dag ett 

bussanlegg i kommunen, anlegget er lokalisert på Maura. Fra Maura-anlegget kjøres 

bl.a. trafikken fra Nannestad, Eltonåsen og Ask. 

Ruter har i 2017 gjennomført en behovskartlegging av bussanlegg. Maura skiller seg 

negativt ut som en nokså ugunstig lokalisering basert på dagens linjer. Optimal 

lokalisering av anlegget er ved Eltonåsen, sør for Gardermoen, og aktuell besparelse er 

16 km pr vognløp/dag, tilsvarende 1036 km/dag i sum. 

De ønsker å komme i dialog med kommunen for å se på muligheten for på sikt å etablere 

et nytt anlegg på aksen Eltonåsen – Gardermoen, samt å sikre arealene til et slikt anlegg i 

prosessen med ny kommuneplan. 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Kommunen tar innspillet til foreløpig 

orientering. Ønske om dialog imøtekommes gjerne, men ser at dette ikke er realistisk å få 

gjennomført før et planforslag framlegges for førstegangsbehandling.  
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9. Forsvarsbygg 

De viser til innspill gitt til planprogrammet, som vil være dekkende for deres syn også ifm. 

oppstart av planarbeidet.  

 

Administrasjonens vurdering av innspillet: Innspillet er vurdert og kommentert i sak PS 

49/18 - Fastsetting av planprogram for rullering av kommuneplanen. 

 

10. Nordby eiendomsselskap – innspill til justering av grønn grense  

I innspillet heter det blant annet: 

Maura: Det vises til kommuneplaninnspillet til arealdelen vedrørende boligområde på 

Lauvåsmarka fra Nordby Eiendomsselskap AS. Som en følge av dette innspillet, bør 

«grønn grense» også justeres i tråd med avgrensningen av arealinnspillet. 

Området har gode sol- og utsiktsforhold, og nær tilknytning til friluftsområder og 

aktiviteter godt utenfor flystøysonene. Innenfor en radius av ca. 1 km finnes det både 

barnehage, barneskole, idrettspark, skiløyper og butikk. Dette medfører et begrenset 

transportbehov og at viktige målpunkt kan nåes til fots eller ved hjelp av sykkel i et 

område godt tilrettelagt for myke trafikanter. 

Bjørkeåsen: Det vises til avsatte boligområder i gjeldende kommuneplan på Bjørkeåsen, 

B15, B16 og B39, med tilhørende grønnstruktur, som også inngår i reguleringsplan for 

Bjørkeåsen, vedtatt 26.11.2007. Grønn grense følger i dag avgrensningen av vedtatt 

regulering. 

Det foreslås å utvide den grønne grensen nord- og vestover, slik at den følger skoggrensen 

mot dyrka mark, tar med seg en del av gnr. 152/1 og deretter følger eiendomsgrensen for 

gnr 152/52. 

Området ligger i nær tilknytning til Nannestad sentrum, og innenfor en radius av ca. 1 km 

finnes det både barnehage, skole, butikk og skiløyper. Dette medfører et begrenset 

transportbehov og at viktige målpunkt kan nåes til fots eller ved hjelp av sykkel i et 

område godt tilrettelagt for myke trafikanter. 

Nannestad Sentrum Vest: Det vises til avsatte eksisterende og fremtidige 

sentrumsområder i Nannestad sentrum i gjeldende kommuneplan. Grønn grense følger i 

dag avgrensningen av vedtatte reguleringsplaner i sentrum. 

Kommuneplanens tidshorisont går til 2035. Med den befolkningsveksten som kommunen 

har opplevd de siste par årene, er utviklingen i Nannestad sentrum og Maura nå i ferd 

med å gi det lokale næringsliv den kritiske masse av kunder, slik at mulighetene for å 

utvikle et bredere handels- og tjeneste tilbud i Nannestad sentrum synes å bli mer 

realistisk. Dette vil kunne kreve noe mer fleksibilitet for fremtidig sentrumsutvikling enn 

den stramme grønne grensen som følger avgrensningen til de planavklarte 

byggeområdene i dag. 

Administrasjonens vurdering av innspillet:  
Dette innspillet er oversendt kommunen også i forbindelse med høring av samfunnsdelen 

og er svart ut i den forbindelse. Det er gjort vurderinger og gjennom forslag til arealdel 

framkommer forslag til endringer/justeringer også av grønn strek/grønn grense. Det vises 

til planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse for hva som ligger til grunn for anbefalingen 

i tilknytning til det enkelte tettsted.Det foreslås endringer i Maura, til dels i samsvar med 

innspillet. Ut over dette anbefales ikke innspillene/forslagene om endringer av grønn 

grense imøtekommet.   
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11. Nannestad Bondelag 

Innspill vedrørende grønn strek.   

De har vanskelig for å se at avmerkede arealer innenfor grønn strek, som i hovedsak er 

arealer som allerede er avsatt til bolig eller næringsformål er tilstrekkelig. Med tanke på 

framtidig vekst er det viktig at grønn strek utvides på arealer som ikke er dyrka eller 

dyrkbar mark, slik at en unngår framtidig omdisponering av dyrka mark. Å avsette 

arealer på fjellgrunn og andre områder som ikke egner seg for dyrking vi bidra til 

styrking av jordvernet i et langsiktig perspektiv. Omdisponering av dyrka mark må kun 

skje hvis det er tungtveiende samfunnsmessige hensyn som tilsier at det er nødvendig.  

Kommunen må ha en visjon om at dyrka mark ikke blir omdisponert til andre formål. 

Bestemmelser og retningslinjer om gjenbruk av matjord må tas inn i planbestemmelsene, 

med gjengitt eksempel fra Vestby kommune. 

 

Administrasjonens vurdering av innspillet:  
Som det framgår av planbeskrivelsen og av plankartet er det gjort endringer i grønn 

strek/grense, også med henblikk på vern av dyrka og dyrkbar mark.  Det ligger store 

arealreserver for utbygging inne gjeldende plan, og ut fra overordna føringer om å 

redusere vekst i tettstedene utenom Nannestad sentrum har vi også anbefalt  å «krympe» 

grønn strek ved flere områder. Bl.a. i Maura, hvor grønn strek er redusert på dyrka areal, 

og heller lagt inn skrinn skogsmark for langsiktig utbygging.  

Det er innarbeidet planbestemmelser som anses å ivareta nødvendig gjenbruk av matjord. 

 

12. Else Nævdal  
For at hennes synspunkter ikke skal bli glemt henstiller hun nok en gang til kommunen om 

å tilbakeføre området K3 – Gardermoen vest – til LNF/boligområde: 

Nær sagt hele området består av dyrket mark med matjord av meget god kvalitet (iflg. 

OSL sine egne konsekvensutredninger) , samt gamle bevaringsverdige bygninger/tun og 

ravinelandskap med en rik flora og fauna. Det ville være synd å skam å ødelegge et så 

frodig område og legge det under asfalten. Området er også flittig brukt til tur-

/rekreasjonsområde både for fastboende og tilreisende turister ved hotellene lenger syd. 

Store flotte kornåkre er synet som møter dem. Midt i åkeren ved Kneppe troner den stolte 

Trollfurua, som vi regner med er flere hundre år gammel. Så vidt meg bekjent, er det 

også funnet kokegroper og gammelt steinalderverktøy i åkeren ved Kneppe. Åkeren blir 

pleiet og stelt etter alle kunstens regler! Jeg har mitt barndomshjem (Solstua) i K3, 

Solstua er umistelig og uvurderlig for meg. Den er ikke til salgs for noen pris!!! 

Solstua er et kulturminne i seg selv, oppført i 1898 av rittmester Jensen, og ett av de få 

Gardermohusene som fremdeles står i sitt opprinnelige miljø. Det samme gjelder vakre 

Nygaard. På Dalmo bor Sigrid Syltevik, 100 år gammel, og behørig feiret av ordfører 

m.fl. på grendehuset i Moreppen, men hjemmet hennes vil dere legge under asfalten ... 

 

Vi som bor i området, ble forsikret om, av leder Erik Nyberg ved informasjonskontoret på 

Gardermoen, at vi kunne bli boende. "På vestsiden av rullebanen skal flyplassen følge 

dagens gjerde. Her blir det ingen utvidelser. sa han (jfr. intervju med flyplassnabo Ruth 

Hegard i Eidsvolds Blad 14.04.1994). Vi må kunne stole på slike uttalelser fra det 

offentlige. Informasjonskontoret var et fellesprosjekt for utbyggerne, der også Nannestad 

kommune var med. Alle valgte å bli boende, og fikk støyisolert husene sine. 
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Nannestad kommune markedsfører seg som Romerikes beste bo-kommune. Vis at dere 

mener det! Vi som bor i område Gardermoen vest har vært truet med ekspropriasjon i 

over 50 år! La oss få bo her i fred nå! Tilbakeføre området til LNF-/Bolig-område og la 

det bestå! 

 

I en urolig verden, der trusselen om krig kanskje er større enn noen gang, og folketallet i 

Norge øker, blir matauk og selvbergingsgrad stadig viktigere. Jeg husker min mor fortelle 

fra krigens dager, at de fikk tildelt parseller i parkene for å kunne dyrke litt poteter og 

grønnsaker. Det har gjort stort inntrykk på meg. Ressursene i havet, som har vært 

nordmenns matfat i generasjoner, er truet av plast og annen forurensning i større grad 

enn tidligere. Da er enda viktigere å ta vare på natur, miljø og dyrket mark. Vi må ta vare 

på livsgrunnlaget vårt. Det er tross alt viktigere med mat på bordet enn en ekstra flytur 

til Syden! 

 

Administrasjonens vurdering av innspillet:  
Kommunen har stor forståelse for de argumenter som framsettes. Det er imidlertid 

dessverre slik at hovedflyplassen, når denne først ble etablert på Gardermoen, må sikres 

tilstrekkelig med arealer for framtidig utvikling og ev. behov for utvidelser nærmest opp 

til flyplassområdet, også på vestsiden. Dette er en nødvendighet og et samfunnskrav som 

kommunen vanskelig kan endre på. Tida som har gått fra åpning av flyplassen viser at det 

foreløpig ikke har vært aktuelt å ta dette arealet i bruk, og det vil derfor også inntil videre 

bli opprettholdt slik det har vært og ligger i dag. For øvrig er historien omkring området 

godt dokumentert og vil være tilgjengelig for ettertida. 

 

13. Innspill fra elever ved barneskolene via EKOM (elevenes kommunestyre)  

Uttalelsene er gitt etter anmodning om å gi innspill via nettportalen Barnetråkk. 

Elever ved Preståsen skole beskriver skolevegen inn mot skolen. Videre påpeker de 

manglende gangveg langs Preståsvegen, mellom Grevlingvegen og Bevervegen.  

De nevner hvilke områder de liker å benytte i fritidssammenheng og hva de ønsker seg – 

spesielt nevnes en svømmehall, bedre scene i kommunehuset og flere lekeapparater i 

skolegården.  

Elever ved Kringler- Slattum etterlyser gangveg på lengre strekninger langs Åsvegen og 

ned til skolen. De nevner hvilke områder de liker å benytte i fritidssammenheng og hva de 

ønsker seg – spesielt nevnes en svømmehall, bedre scene i kommunehuset og flere 

lekeapparater i skolegården.  

De nevner også hvilke områder de liker å benytte i fritidssammenheng i nærområdet og 

hva de ønsker seg – spesielt nevnes klatrepark, aktivitetsløype el.l. De ønsker seg også 

butikk på Åsen.  

Elever ved en av de andre skolene påpeker at det er positivt at skolene får anledning til å 

uttale seg.  

Administrasjonens vurdering av innspillet:  

Innspillene er tatt med i helhetsvurderingene ved utvikling av det enkelte tettsted, og hva 

som spesielt må ivaretas rundt skolene ift. sikker skoleveg, sikker veg til fritidsaktiviteter 

og tilgang til leke- og friluftsarealer.  

Når det gjelder manglende gang- og sykkeveger er dette nærmere vurdert ved rullering av 
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trafikksikkerhetsplanen og er satt opp i handlingsprogrammet til denne. Det er imidlertid 

Akershus fylkeskommune/statens vegvesen som i utgangspunktet har ansvar for 

gjennomføring av flere av disse gangvegene og dessverre er Nannestad kommune lavt 

prioritert  ift. gjennomføring. Det er igangsatt planarbeid for gang- og sykkelveg langs 

Preståsvegen og håp om at denne kan bygges i løpet av få år. 

 

Innspill – forslag til nye utbyggingsområder for bolig og næring:   

(jf. eget vedlegg hvor alle er oppsummert og kommentert)  

Nannestad sentrum/tettsted: 

 Del av 27/305 – Salutaris Eiendom AS – kjøpesenter box to box-konsept sentrum øst 

 27/43 Ihle Prosjekt AS (fam. Lange) – boliger Preståsen øst 

 27/1 og 27/626 – Asplan Viak/Clemens eiendom – boliger Preståsen øst 

 Del av 27/5 – Bo Bedre /Âlvsbyhus – boliger - utvidelse B18 mot fv. 120  

 27/1/177 – Plan1 – boliger + litt næring - Prestmosvegen 6 

 

Maura tettsted: 

 Del av 147/1 og 149/18 – justere grønnkorridor mellom B12 og B13 Gml. Dalsveg 

 Del av 131/3 - Mathiesen Eidsvold Værk/ BoBedre/Ãlvsbyhus – boliger 

Myrhaugmarka  

 131/7 og 131/10 – Nordby Eiendomsselskap – boliger mellom Holkebylia og 

Lauvåslia 

 149/2, 24, 65 og 67 – B16 ark. & landskap – endre østre del av Hol næringspark til 

bolig   

 149/64 – B16 ark. & landskap pva. T. Stedjan – veiserviceanlegg ved E16, sør for Hol 

nær.park 

 Del av 146/1 – Nordby Maskin – massemottak med hensikt nydyrking – Jælberg 

 Del av 129/9 – HeiArk AS – boliger Myrstad 

 Del av 127/4 – Gudmund Aas – boligtomter Røtneslia 

 149/15 – Låveg/Olsen – boligtomter eksist. boligeiendom 

 124/6 + 19 – Vidar Gunhildrud – boligtomter Vålaugsvegen/Breenvegen 

 Del av 148/3 – Øvre Romerike Prosjektering pva. C.H.Breen – boliger øst for sentrum 

 131/18 – Besseggen ark. pva. B. Dæhlie – leiligheter Lauvåslia 

 130/3 – Øvre Romerike Prosjektering pva. K.Haallman – boliger Stensetenga 

 148/16 – Norwegian Real Estate – boliger eksist. boligeiendom Gamle Dalsveg 107 

 146/2 – BoligPartner – boliger mm. Jælberg 

 124/10, 22, 11 – H.Tangen pva. Børre Granheim – boliger vest for Mostue 

 Deler av 145/10, 101 – Plan1 – boliger vest for  idrettsanlegget Bjerke IL 

 148/9 – NorgesHus JOS bygg – boliger nord for Tranevegen 

 Del av 130/1 – Hans E. Sundt – endre planformål på område mellom Holkebyvegen 

og Bjerke Almenning 
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Åsgreina tettsted  +  Rustadmoen: 

 Del av 14/3 – Halvor Jahr – boliger ved Skogvegen 

 Del av 14/1, 14/13, 14/3, 13/7 og 13/10  – Cartas as/Rexir 9 Ø as – pilotprosjekt 

boliger vest for Skogvegen  

 96/4 – adv. Halvorsen pva. Jan Erik Grønlien – boliger øst for Åsvegen, ved kryss ny  

tverrveg  

 Del av 90/1 – fam. Knevelsrud – utvidelse Ramstadåsen  

 Del av 98/2 m.fl.– Øvre Romerike Prosjektering pva. Opis eiendom – utvidelse B30 

nordover 

 Del av 92/1 – fam. Ramstad – utvidelse Ramstadåsen 

 Del av 89/13 – adv. Halvorsen pva. Jan Erik Grønlien – utvidelse Ramstadåsen 

 7/34 – Nannestad Almenning – omdisponere sagtomtområdet Rustadmoen til bolig 

 7/72 – Skogtun – omdisponering bolig + næring 

 

Holter – Eltonåsen tettsted: 

 Del av 78/2 – Inger Marie Nordby – fradeling boligtomt i LNF Nordby gård 

 Del av 82/4 – Trond Lars Elton – næring øst for fv. 120 

 Del av 85/1 – Tron Brudal – utvidelse av boligområdet Lyngåsen nordover 

 

Gardermoen vest – Moreppen: 

 

 32/25,67 m.fl. – Plan1 pva OHAH as – planendring boligformål til næring og grønt 

 32/1 nordre del – Nordby Eiendomsselskap – næring (utvidelse N5) 

 32/1 søndre del – Nordby Eiendomsselskap – næring (utvidelse N7) 

 Del av flyplassområde K3 – Avinor – omdisponering næring 

 Del av 31/6 – Avinor – utvidelse N5 

 36/37 – Breibukt Holding pva BraganzaAB/ P.Braaten– næring innenfor del av K3 

 

Øvrige arealinnspill: 

 

 43/16 – Nordby Maskin – rassikring/stabilisering/massemottak ifm. fv.120 nord for  

                  Engelstadkorset  

 137/5,9 – H.Tangen pva. fam. Tærud – omdisponering/fradeling 5 hyttetomter i  

                     Sandsnes 

 151/26 – John Trygve Langerud – omdisponering av bygg til næring Bjørke gård 

 139/13 – Bente Nordby – boligtomter Sandsnesseter 

 

 

 

 

 


